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>> JANNEKE + ACROBATIEK
Janneke van Seters, medewerker onderwijsontwikkeling Bioprocestechnologie

‘Dat ik dat kan, geeft een kick’
In de lunchpauze kun je haar zomaar tegenkomen in het Arboretum. Bezig met een handstand of een andere acrobatische truc met een
collega. In blind vertrouwen op elkaar. Voor de
kick. Voor dat ene moment van perfecte beheersing dat zelfs de moeilijkste truc licht maakt.
‘Als iets lukt waarvan je dacht: dat zie je alleen
maar op tv’. En vergis je niet: de makkelijkste
dingen zijn vaak het moeilijkst. ‘Een handstand
kostte me vijf jaar.’ RK / Foto: Guy Ackermans

‘I GET A KICK OUT OF BEING ABLE TO
DO IT’
She can be found in the arboretum in the lunch
hour, performing handstands or other acrobatic
feats: Janneke van Seters, on the education development staﬀ at Bioprocess Technology in
Wageningen. She does acrobatics just for kicks,
for that moment of perfect control that makes
the hardest stunts doable. For that moment
when ‘you manage something that you thought
you only see on TV’. And, make no mistake, the
simplest things can be the hardest. ‘It took me
ﬁve years to do a handstand.’
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FOS-BIJDRAGE
Studentenraad botst met College over
vergoeding voor studentbestuurders.

RAFELEN
De verkoop van afhaalmaaltijden uit de koﬀerbak wordt niet meer gedoogd, las ik in
een klein stukje op intranet. ‘Er zijn vraagtekens bij de kwaliteit en hygiënische
omstandigheden en het is oneigenlijke concurrentie voor de aangewezen cateraar
Albron.’ Dat zal best, de koﬀerbakchinezen bij Forum hebben natuurlijk geen vergunning en het in de achterbak vervoeren van warm vlees voldoet vast niet aan onze
hygiënische regels.
Maar dat er op een gegeven moment een Chinees, een Thai én een Italiaan hun waar
tussen Forum en Radix wisten te verkopen, zegt natuurlijk genoeg over het aanbod
van Forum-cateraar Albron.
Bovendien vormen die rijen voor de illegale tjaptjoi nou net het enige ongereguleerde stukje van de campus. De rommelige verkoop, de lage prijs, het gehannes met
plastic bakken, de groepjes in het gras: dat geeft de campus juist een beetje ziel.
Het mag hier best wat rafelen.
Gaby van Caulil

RULES, RULES, RULES

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

It was a small announcement on the intranet: the
sale of take-away meals
from car boots on campus
has been banned. Apparently it is unhygienic and

unfair competition for
campus caterer Albron.
Hmm... You can’t argue
with the importance of
hygiene of course, but
the popularity of the car
boot meals tells us some-

thing about Albron. And
the informality of the
bustle aroun the cars did
make it feel more like a
real uni campus. Can’t we
loosen up just a bit?
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MEDEZEGGENSCHAP VHL WIL
NIET VERDER MET MARKS
ð 0HGH]HJJHQVFKDSVUDDG]HJW
YHUWURXZHQRSLQGLUHFWHXU
ð (QQX"9LMIVFHQDULRéV

1. ELLEN MARKS STAPT OP
Maar of dat alle problemen oplost?
Vormde de oude hogeschooldirectie een eigenstandig college van
bestuur, sinds 2004 is de directie
een soort ‘middle man’ tussen
school en de raad van bestuur van
Wageningen UR. Zolang medewerkers vinden dat het college geen
oog heeft voor de noden van de hogeschool, komt iedere directie in
een pijnlijke spagaat terecht.
Marks zelf is geraakt door de
kritiek, maar toont zich in een
brief aan de medewerkers strijdlustig: ‘Wij kunnen samen VHL
klaar maken voor de toekomst.’
2. DE MEDEZEGGENSCHAP STAPT OP
Er komen dan nieuwe verkiezingen. Maar een nieuwe raad komt
waarschijnlijk dezelfde problemen
tegen. Het gros van de docenten in
Leeuwarden ziet Marks niet meer

FOTO: VHL

Volgens de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Van
Hall Larenstein heeft algemeen directeur Ellen Marks onvoldoende
capaciteiten om de organisatie te
leiden. Op woensdag 26 januari
zegde de raad het vertrouwen in de
algemeen directeur op. Aalt Dijkhuizen, de voorzitter van het college van bestuur van Van Hall Larenstein, liet meteen weten dat het
CvB Marks steunt. Wat nu?

9ROJHQVGHPHGH]HJJHQVFKDSKHHIW(OOHQ0DUNV KLHURSDUFKLHŉRWR RQYROGRHQGHFDSDFLWHLWHQ

zitten, 147 van de 224 personeelsleden heeft een petitie ondertekend die naar Aalt Dijkhuizen is
gestuurd. Ook de Velpse vestiging
is kritisch, de Wageningse medewerkers zijn verdeeld.
3. ER VERANDERT NIETS
Formeel kan de medezeggenschap
geen consequenties verbinden aan
het opzeggen van het vertrouwen.
Als ze weigert te overleggen, ziet de
medezeggenschap af van haar
recht op advies en instemming en
gaat het beleid gewoon door. Ook
kan ze uitsluitend schriftelijk rea-

NO CONFIDENCE. AND THEN?

The full story?
resource.wur.nl/en
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The employees’ council at VHL has
declared no conﬁdence in director
Ellen Marks. So what now? Five
scenarios… Marks leaves; not likely, she is not beaten yet. The council resigns; the criticism won’t
stop. Do nothing; it will have to go
to arbitration. Get rid of Leeu-

geren. Bij verschil van inzicht zal
een geschillencommissie duidelijkheid moeten geven. Ideaal is
dat natuurlijk niet. Marks en de
medezeggenschapsraad raken in
een wurggreep verwikkeld die de
besluitvorming vertraagt.
4. LEEUWARDEN GAAT ALLEEN VERDER
De raad van bestuur van Wageningen UR zet een streep door de
zwaar bevochten interne fusie van
de hogeschool en stoot de meest
opstandige VHL-vestiging af. Maar
dat zal niet gebeuren. Wageningen
UR heeft veel te grote belangen in

warden; too late. Avoid each other;
the council would have to parley
with other managers.

FAIR WIND IN LELYSTAD
The biggest wind energy lab in Europe, Test Site, was launched on
Tuesday on Wageningen UR land.
The ﬁrst turbine is already under

Friesland, met Wetsus en de Dairy
Campus. En de fusie, die is eigenlijk al geschiedenis. Ook voor de
medezeggenschapsraad: die stemde er voor de zomer mee in.
5. MR PRAAT VOORTAAN MET HET CVB
De medezeggenschap praat liever
met Rien Komen, de directeur bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit, maar het college van bestuur
wil dat het overleg met de hele directie wordt doorgezet. Een alternatief is dat de medezeggenschap
voortaan direct zaken doet met het
college. Alexandra Branderhorst

construction at the park, a development by Wageningen sustainable energy centre Acrres, where local and international companies
will test new models. Most of the
proceeds for Wageningen UR will
be ploughed into plant and animal
research.
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WIND MEE OP TEST SITE LELYSTAD
ð :DJHQLQJHQYHUKXXUWJURQG
YRRUWHVWHQZLQGPROHQV
ð 2SEUHQJVWJDDWQDDURQGHU]RHN
SODQWHQGLHU

Op het terrein van Wageningen UR
bij Lelystad is dinsdag Test Site,
het grootste windlab van Europa

van start gegaan. Bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen er hun
nieuwste types windmolens testen.
Alle twaalf locaties op het 1300 hectare grote terrein zijn al vergeven.
Het nieuwe testpark is een ontwikkeling van Acrres, het Wageningse toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen dat ook op het terrein aan de

Runderweg in Lelystad is gevestigd.
Test Site valt onder verantwoordelijkheid van Eneco-dochter Ecofys. De twaalf locaties zijn verhuurd aan zeven binnen- en buitenlandse bedrijven. De eerste molen is inmiddels in aanbouw en is
van STX Windpower. Dit van oorsprong Koreaanse bedrijf is al een
paar jaar in Lelystad gevestigd. STX

huurt ruimte voor veertig mensen.
De twaalf molens op het hele
terrein zijn straks goed voor dertig
MW. De inkomsten voor Wageningen UR zijn gekoppeld aan de mate van gebruik van de testfaciliteit.
Het verdiende geld moet grotendeels terugvloeien in het onderzoek voor plant en dier. Zie ook
resource.wur.nl. RK

NRUW
>> KEUZEGIDS

7HYUHGHQRYHU:DJHQLQJVHPDVWHUV
Niet alleen het bacheloronderwijs, ook het
masteronderwijs is uitstekend in Wageningen. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters
2011. In de ranglijst van instellingen die
masteropleidingen verzorgen, hoeft de Wageningse universiteit alleen de Open Universiteit voor zich te dulden. Maastricht
staat op plaats drie. De ranglijst in de Keuzegids is gebaseerd op de antwoorden van
studenten in de Nationale Studenten Enquête en oordelen van deskundigen uit de
accreditatie. HOP

>> BACHELOR

(«QWLWHOYRRUKERHQXQLYHUVLWHLW
Hbo’ers mogen straks dezelfde bachelor- en
mastertitel voeren als academici. Dat
schrijft staatssecretaris Zijlstra in navolging van de commissie Veerman. Afgestudeerden van hogescholen zijn nu bachelor,
die van universiteiten zijn nu ‘bachelor of

DUTCH HUMMINGBIRD
Dutch biodiversity soared last year, gaining 10,000 new species in one day when
the BES islands (Bonaire, St Eustacius and
Saba) acceded to the kingdom. Botanist
Joop Schaminee looks forward to his ﬁrst
ﬁeld trip and wonders whether the hummingbird should be made the national bird.

arts’ of ‘bachelor of science’. Ook bij masterdiploma’s geldt dit onderscheid. Zijlstra
wil daarvan af om verwarring in het buitenland te voorkomen. Hogescholen mogen
zichzelf echter geen university noemen in
het buitenland, maar university of applied
science. Het Nederlandse systeem gaat
daarmee meer op buitenlandse systemen
lijken. Daar wordt de status van een diploma vooral bepaald door de instelling waar
iemand heeft gestudeerd. HOP

>> SELECTIE AAN DE POORT

è+ERSURSSHUVéJHZHHUGYDQ
XQLYHUVLWHLW
Universiteiten mogen voortaan zelf beslissen of ze hbo-studenten toelaten die alleen
hun propedeuse hebben. Dat is een van de
maatregelen waarmee staatssecretaris Zijlstra op korte termijn de kwaliteit van het
onderwijs wil verbeteren. Universiteiten en
hogescholen moeten volgens hem meer selectiemogelijkheden krijgen. De ‘hbo-proppers’ doen het van oudsher slecht op de
universiteiten, daarom vindt de staatssecretaris dat ze het toelatingsrecht tot de
universiteit moeten verliezen. Ter bestrijding van de hoge uitval wil de staatssecretaris verder dat scholieren beter worden
begeleid bij het maken van hun studiekeuze. De instellingen moeten vooraf gesprekken met hen voeren. HOP

LQEULHI
BSc & BA >> titles to be conferred on
Dutch applied scientists in future.
EXCELLENT >> is the verdict on Wageningen MSc programmes in latest
rankings.
STRICTER >> screening on the way for
students transferring from ‘HBO’ to
universities after ﬁrst year.

SCHAMINÉE <<
%(6HLODQGHQ
Door koehandel tussen koning Willem I en de enkele
jaren eerder geformeerde Belgische regering werd
Nederland in 1839 verrijkt met Zuid-Limburg en zijn
kalkheuvels. Bij gevolg maken hazelmuizen, vuursalamanders en vliegenorchissen deel uit van de natuur
van ons land. Sinds enkele maanden kunnen we daar
koraalriffen, mangrovebossen en tropische regenwouden aan toevoegen. Immers, sinds 10 oktober
van het voorbije jaar maken Bonaire, Sint Eustacius
en Saba als zelfstandige gemeenten deel uit van Nederland. Met in totaal 328 vierkante kilometer – net
iets meer dan het eiland Vlieland – dragen de eilanden weinig bij aan het nationale grondgebied, maar
de biodiversiteit is in één klap met tienduizend soorten toegenomen. Het jaartal 2010 kan dan ook met
een dikke viltstift worden bijgeschreven in de annalen van de Nederlandse natuurbescherming. Jaartallen als 1906, 1990 en 1992 met de instelling van het
eerste natuurreservaat in ons land, de inwerkingtreding van het Natuurbeleidsplan en de aanvaarding
van de Europese Habitatrichtlijn verbleken hierbij.
Ook de bestuurlijke gevolgen van de toetreding van
de BES-eilanden zijn niet te overschatten. Nederland
moet zorgen voor het behoud van de natuur in deze
drie gemeenten. Op dit moment worden plannen
ontwikkeld en uitgewerkt voor een gepast natuurbeleid en natuurbeheer. Later dit jaar hoop ik als vegetatieonderzoeker een eerste studiereis naar de eilanden te maken. Het is even wennen aan soorten als
fregatvogel Caribische ﬂamingo en groene leguaan.
Misschien moeten we de kolibrie tot onze nationale
vogel uitroepen. -RRS6FKDPLQ«H
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VEELKLEURIGE VISIE OP INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
en Martin Scholten, directeur van
de Animal Sciences Group, overhandigden op 8 februari een essaybundel over de intensieve veehouderij aan staatssecretaris Henk
Bleker. Zo wil Wageningen UR een
bijdrage leveren aan het debat over
veestapel, mest, dierenwelzijn en
megastallen.
In het lijvige boek – bijna 300
pagina’s – staan 30 essays van in
totaal 62 Wageningse onderzoekers. Goed dat Wageningen zichtbaar is in de discussie over de veehouderij, want die wordt alleen

COMMENTAAR

FOTO: ANP

ð :DJHQLQJHQ85VSUHHNW]LFKLQ
OLMYLJHHVVD\EXQGHOXLWRYHULQ
WHQVLHYHYHHKRXGHULM
ð 6WDDWVVHFUHWDULV%OHNHUSULMVW
:DJHQLQJVH]LFKWEDDUKHLG

'HVDPHQOHYLQJEHSDDOWKRHGHYHHKRXGHULMHURYHUYLMIMDDUXLW]LHW

maar actueler, stelde Bleker na de
overhandiging. Hij wil een publiek debat starten over de intensieve veehouderij en vond de essaybundel daarom ‘mooi op tijd’.
‘Bleker ziet een rol voor Wage-

KAKOFONIE ROND DE DORPSPOMP

Neem het slotakkoord van de bundel Over zorgvuldige veehouderij;
veel instrumenten, één concert.
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
kan het niet laten een sneer uit te
delen aan de kritische buitenwereld; door het verdwijnen van de
nertsenfokkerij uit Nederland
worden die dieren nu in Polen of
China gefokt; daar hebben ze het
vast een stuk slechter.
Afgezien van de ethische draagwijdte; het tekent een zekere verbetenheid over maatschappelijke inmenging in een typisch Wagenings
domein. Toen de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk vorig jaar zomer
een handtekeningenactie onder

hoogleraren organiseerde voor een
duurzame veehouderij was de reactie niet anders: schoenmaker blijf
bij je leest.
Het kloeke antwoord uit de
landbouwhoofdstad – 29 essays
van 63 auteurs – wordt in het voorwoord door grootheden Rudy Rabbinge en Pieter Winsemius aangeduid als ‘een veelzijdige bijdrage
aan het maatschappelijk debat’.
Veelzijdig is het boek zeker. Beter:
het is een rijstebrijberg van visies,
technische deeloplossingen, denkbeelden, kijkrichtingen en maatschappelijke visies ( en opvallend
weinig aandacht voor milieu-aspecten, als ammoniak en vermes-

ting). Rijp en groen staan in deze
fruitmand door elkaar; van academisch samenspel, selectie en verdieping is niet veel te merken;
voor ieder is er wat wils. Kies bijvoorbeeld voor het wat naïeve betoog van Bastiaan Meerburg: als
we het allemaal maar beter uitleggen, komt het wel goed. Of lees in
het essay van Maartje van Lieshout
dat het zo eenvoudig niet is doordat de ‘verschillende partijen appels en peren vergelijken’.
In de bundel worden wel degelijk kritische noten gekraakt, maar
wie op zoek gaat naar Roos Vonk of
bijvoorbeeld iemand van het Rathenau-instituut, gespecialiseerd

in maatschappelijk debat, komt bedrogen uit. De bundel is nagenoeg
geheel volgeschreven door mensen
uit eigen stal (helaas ook zonder
opvallende critici als Paul Struik of
Jan-Douwe van der Ploeg). Dat
leidt niet tot één concert zoals de
titel belooft, maar meer tot een kakofonie rond de dorpspomp. Is dit
een aanzet tot discussie? Ik waag
het te betwijfelen. Daarvoor wordt
er in deze bundel veel te weinig informatie van buiten opgezogen. Eigenlijk is dit vooral een reclamefolder: alle Wageningse kennis wordt
in de etalage gezet – nu met extra
ethiek! Hopelijk wil iemand die
5LN1LMODQG
hebben.

TIMELY TOME

Wageningen’s essay collection on
intensive farming. Sure, it has
something for everyone – technical, social and ethical perspectives
(though not much attention to environmental aspects). But it lacks
depth. A nice bit of window dressing. Wageningen: now with extra
ethics!

Wageningen UR is a shining example of the collaboration between
research and business that the
government wants, said Minister
Verhagen in a guest lecture on 31
January. The rewards could be
great: there is 1.5 billion euros in
grants to be won for projects in the

Wageningen UR has published an
extensive book of 30 essays on intensive animal farming. A very timely
contribution, said secretary of state
Henk Bleker at the book’s launch.
The full story?
resource.wur.nl/en
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ningen UR in dit debat’, zegt Scholten.
De essaybundel komt voort uit
de taskforce Zorgvuldige Veehouderij, die Scholten vorig jaar startte. ‘Ik hoorde Wageningen UR niet

in het debat over de intensieve veehouderij, of alleen met een ja- of
nee-standpunt. Deze bundel laat
in de volle breedte zien hoe je vanuit kennis tegen de intensieve veehouderij kunt aankijken.’ Door de
essay-vorm is de verscheidenheid
aan Wageningse inzichten nu toegankelijk gemaakt, vindt Scholten.
‘Daardoor wordt het voor de onderzoekers iets gemakkelijker om te
begrijpen wat de ander bedoelt.
We leveren bouwstenen. Daarna is
het aan ondernemers en maatschappelijke organisaties om te
bepalen hoe de veehouderij er over
vijf jaar uitziet.’
Bleker had wel nog een onderzoeksvraag voor Wageningen, naar
de sociale inbedding van de veehouderij. ‘Hij wilde weten wat de
positie van het gezinsbedrijf wordt
in een sector die moet moderniseren.’ AS

WINDOW DRESSING
Rik Nijland is not too impressed by

SHINING EXAMPLE
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CROWD FUNDING:
BURGERS BETALEN

Crowd funding; is dat nieuw?
‘De Peas Foundation haalt het geld voor de leerstoel op bij mensen die jaarlijks twintig euro of
meer willen bijdragen. In die zin lijkt het op de
ﬁnanciering van zogenaamde collectebusfondsen als de Hartstichting.’
Wat maakt crowd funding anders?
‘Wij gaan bijeenkomsten organiseren voor de
donateurs waar ze kunnen discussiëren over het
onderzoek van de nieuwe hoogleraar. Normaal
werken wij vooral met bedrijven. Nu komen we
direct met burgers in contact. Dat spreekt me
erg aan.’

:LH"Remko Boom
Wat? Hoogleraar
Levensmiddelenproceskunde
Waar? Kan mogelijk een bijzonder
hoogleraar ﬁnancieren met crowd
funding van de Peas Foundation
:DDURP"Onderzoek dat een
nieuwe generatie vleesvervangers
moet opleveren

Mogen de donateurs dan meepraten over de
onderzoekagenda?
‘Nee nee, ze hebben geen zeggenschap, ons
onderzoek is onafhankelijk. Alle uitkomsten
worden gepubliceerd. Bij de toepassing van
de kennis kijken we naar alle partners in
dit programma, waaronder de Peas Foundation.’ AS

LICHTEND VOORBEELD
VOOR VERHAGEN
ð :DJHQLQJHQ85YRRUEHHOGYRRUNHQQLVHQ
LQQRYDWLHEHOHLGNDELQHW
ð .OLPDDWHQHFRORJLHJHHQèWRSVHFWRUé

Wageningen UR staat fantastisch op de kaart van de
Nederlandse kenniseconomie. Minister Verhagen van
EL&I deelde veel complimenten uit aan Wageningen
UR tijdens zijn gastcollege op 31 januari in Wageningen. Hij noemde het agrarische cluster van onderzoek,
bedrijfsleven en beleid een lichtend voorbeeld voor het
nieuwe kennis- en innovatiebeleid van het kabinet.
Die goede positie van Wageningen komt terug in de
Bedrijfslevenbrief die Verhagen op 4 februari naar de
Tweede Kamer stuurde. Daarin benoemt hij negen topsectoren die mogen meedingen naar een subsidiepot
van 1,5 miljard euro per jaar. Tot die topsectoren behoren de land- en tuinbouw, water en energie – allemaal
sectoren waarin de universiteit en instituten een
(hoofd)rol spelen. Op al deze terreinen moeten clusters
van bedrijven en kennisinstellingen voor de zomer
voorstellen indienen om voor dit geld in aanmerking te
komen. Elke sector krijgt een begeleider uit het bedrijfsleven.

ILLUSTRATIE: KITO

WINNAARS EN VERLIEZERS
Anderhalf miljard is veel geld. Sceptici zeggen: het is
een sigaar uit eigen doos. Eerder stopte het kabinet namelijk met het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waaruit de topinstituten werden geﬁnancierd. Dat leverde 500 miljoen op. Juist in die topinstituten, zoals waterinstituut Wetsus en het topinstituut
voeding, werkten onderzoekers en bedrijfsleven al innig samen. Ook bestemt het kabinet de helft van het
budget van NWO, 300 miljoen, voor deze topgebieden.
Bovendien wordt het hoger onderwijs enkele honderden miljoenen gekort. Dit kabinet clustert de onderzoeksubsidies en maakt daarna keuzes. Zo ontstaan
straks winnaars en verliezers.

‘top’ sectors: agriculture, water and energy
(but sadly for Alterra, not environment).
Now for some top proposals, says Aalt Dijkhuizen.

CROWD FUNDING
Remko Boom, Wageningen professor of
Food Process Engineering, hopes to ﬁnance
a new chair of meat substitutes with ‘crowd

funding’ through – no kidding – the Peas
Foundation. The foundation will rattle its
collection box and members of the public
can contribute anything upwards of €20
per year. They will be kept informed but
will not have a direct say in the research,
which will remain independent.

MONDIALE PROBLEMEN
Behoort Wageningen straks tot de winnaars? ‘We staan
met 2-0 voor, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld’,
zegt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Waar het nu
op aankomt: hele goede voorstellen maken, waar het
bedrijfsleven vanaf het begin bij betrokken is. En daarbij heel duidelijk maken – duidelijker dan tot nu toe –
wat het voorstel aan innovatie en werkgelegenheid oplevert.
Verliezers zijn er ook. Klimaat en ecologie staan niet
bij de topsectoren. Dat is slecht nieuws voor Alterra,
maar komt niet als een verrassing. Klimaat en biodiversiteit zijn grote mondiale problemen, maar hebben
geen sterke internationale bedrijven die met kennis
nieuwe werkgelegenheid gaan creëren. AS
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Onze eigen sukadelappen blijven
toch maar in de verpakking; een
hele maaltijd bereiden zit er nog
niet in met het prototype van de
Nutri-Pulse-oven. Een snack lukt
echter prima. Chef-kok Johan Verbon van het Restaurant van de Toekomst op de Wageningse campus
heeft voorgesneden rundvlees
klaarliggen voor een demonstratie
van deze nieuwe technologie. Hij
plaatst een stukje in een bakje
bouillon met aan de onderkant
een elektrode; dat bakje gaat in
een kunststof houder in het apparaat; bovenop komt een deksel met
de andere elektrode.
Verbon overlegt even over de instelling met Hans Roelofs van het
bedrijf IXL Nederland BV. Deur
dicht, draaien aan de knoppen en
vanuit het binnenste van het apparaat klinkt een aanhoudende
reeks ontladingen, razendsnelle
tikken alsof er een overspannen
klok loopt. Binnen vliegen zo te
horen de vonken eraf, niet letterlijk maar elektriciteit speelt wel
een belangrijke rol bij het garingsproces.
Tussen de elektroden bouwt de
Nutri-Pulse een hoogfrequent pulserend elektrisch veld op bij een
spanning van 3000 volt. De tikken
zijn de ontladingen van een tiental
microseconden. Na een minuut
gaat de kast – ‘niet op het uiterlijk
letten, het is nu nog een hoop
elektronica met een zakelijk om-

FOTO: GUY ACKERMANS
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hulsel’ – weer open voor de proef
op de som. Het stukje vlees is gaar,
sappig maar minder donkerbruin
gekleurd dan als het urenlang in
de pan had liggen sudderen.
0,1'(5:$507(9(5/25(1
De Nutri-Pulse is gebaseerd op
technologie die het bedrijf OMVE
ontwikkelt om vruchtensappen te
pasteuriseren. Nieuwsgierige medewerkers probeerden ook andere
levensmiddelen uit; nu ruim anderhalf jaar later is er een spin-off.
De verdere ontwikkeling ervan is
ondergebracht bij IXL, onder leiding van Roelofs. Voor de wetenschappelijk onderbouwing en de
verdere ontwikkeling van de elektronica en het concept nam hij
contact op met Hennie Mastwijk
en Jeroen Knol van Wageningen
UR Food & Biobased Research.

HIGH-SPEED STEAKS

The full story?
resource.wur.nl/en
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A new technology was demonstrated recently by chef Johan Verbon
at the Restaurant of the Future:
the Nutri-Pulse. This high-voltage
oven, a spin-oﬀ from fruit-pasteurizing technology, can braise
steaks in seconds, wasting little
heat and using far less energy

‘De hoogspanning wordt losgelaten op de onderste elektrode’,
legt Knol uit. ‘Het product tussen
de elektroden werkt als een weerstand. Door de hoogfrequente pulsen gaan de kanaaltjes in de celwanden openstaan, waardoor de
garing - het product wordt ook
warm- sneller verloopt dan in de
pan.’ Veel sneller zelfs. Aardappels, zo claimen de ontwikkelaars,
zijn in seconden klaar; een sudderlap in vier minuten in plaats
van meer dan drie uur. ‘Bovendien
is dit energetisch wel een factor
acht voordeliger’, stelt Knol. ‘Je
dient heel gedoseerd energie toe.
In de pan vervliegt een groot deel
van de warmte.’
/(9(5(121'(0$1'
Dat is plezierig voor het klimaat in
de keuken, zeker in de grootkeu-

than it takes to fry them in a pan.
Under development at IXL Nederland, the Nutri-Pulse looks like a
promising technology for busy restaurants.

BACTERIA LIGHT THE WAY
Wageningen molecular biologist
Walter Westering has developed a

ken en het restaurant. Dat zijn
voorlopig de belangrijkste toepassingsgebieden van de nieuwe technologie, denkt Roelofs. ‘Hét grote
voordeel van de Nutri-Pulse is de
snelheid, waardoor het mogelijk is
te leveren on demand. Stel dat je
’s avonds zeshonderd stukjes vlees
moet serveren; dat vergt nu heel
veel voorbereiding. Met de NutriPulse bereiden we binnen tientallen seconden een rosé biefstuk, en
die is steeds van dezelfde kwaliteit.’
Maar ook door en door rosé,
doordat de garing gelijkmatig en
bij een exact in te stellen temperatuur plaatsvindt. Accepteert de
consument dat? ‘Ik denk van wel’,
zegt chef-kok Verbon. ‘En anders
leg je ze nog heel kort op de grillplaat.’ 5LN1LMODQG

novel way of testing new drugs for
toxic side eﬀects – something
which is often only possible after
years of investment in a substance.
Westering implanted a ﬁreﬂy gene
into bacteria, which causes them
to light up when they set to work
to repair DNA damage caused by
the drug. This method can be used
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op mogelijke genotoxiciteit. ‘Groot voordeel
van vroeg testen is bovendien dat je dan de
chemische structuur nog kunt aanpassen
om een stof minder toxisch en beter werkzaam te maken.’

Veel geneesmiddelen in ontwikkeling halen niet de eindstreep omdat ze giftige bijwerkingen blijken te hebben. Meestal
wordt dat pas in een late fase ontdekt, als
er voldoende medicijn beschikbaar is voor
een testprogramma. Tegen die tijd is er
echter al jarenlang in geïnvesteerd. Moleculair bioloog Walter Westering ontwikkelde een methode om kandidaat-medicijnen al in een pril stadium, als er nog
maar enkele milligrammen van zo’n stof
beschikbaar zijn, op eventuele giftige bijwerkingen te toetsen. Westerink, werkzaam bij MSD (voorheen Organon) in Oss,
promoveerde op 4 februari bij toxicoloog
prof. Ivonne Rietjens.
De meest voorkomende bijwerking die
bij Organon wordt gesignaleerd is genotoxiciteit, ofwel schade aan het DNA. Westering ging op zoek naar in vitro testmethoden met een hogere doorvoersnelheid
om veel kandidaten snel te kunnen testen

98859/,(*-(6*(1
Genotoxiciteit kan ontstaan wanneer stoffen aan het DNA plakken of reageren met
eiwitten die belangrijk zijn voor de celdeling. Dat leidt tot subtiele genmutaties of
grovere chromosoomschade, waarbij complete chromosomen doormidden breken,
of zelfs van aantal veranderen. De Ames-test
is een klassieke test in bacteriestammen
voor het opsporen van genmutaties. Zodra
ergens DNA-schade ontstaat, gaan de bacteriën aan de slag om die te repareren. Daartoe schakelen zij bepaalde genen aan. De
promovendus rustte deze bacteriën uit met
het luciferasegen, afkomstig uit het vuurvliegje. Zodra deze bacteriën een reparatie
uitvoeren, zie je ze oplichten. Dat valt heel
makkelijk te meten en voor zo’n test is maar
weinig stof nodig. Westerink: ‘Van de tien
genotoxische kandidaten kunnen we er nu
acht in een heel pril stadium opsporen. Uiteindelijk zullen we dankzij deze nieuwe testen minder proefdieren nodig hebben.’ 0G%
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at an early stage in drug development,
cutting costs and animal testing.

)((',1*(*<37é60,//,216
Whatever happens in Egypt this year, the
biggest challenge facing the country is to
feed its population of 80 million, says LEI
researcher Bart Doorneweert. Subsidizing
food prices costs the Egyptian government

a fortune. To raise food production, it
must support its farmers better. Issues
include urban encroachment on farmland,
fragmentation of family lands divided between many sons, pollution with artiﬁcial
fertilizer, and dubious plans by big companies to divert the Nile.

9,6,(ǉǉ
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het LEI:
‘Egypte heeft een subsidiesysteem voor de consumenten van voedsel. Als de voedselprijzen hoog
zijn, zoals nu, is de overheid veel geld kwijt om de
consumentenprijzen laag te houden. Twee jaar geleden bedroeg die subsidie zo’n veertig procent van
de overheidsuitgaven. De overheid kwam geld tekort. Mede daarom zijn wij betrokken bij een onderzoeksproject in Egypte hoe we de landbouw beter
kunnen inrichten.
Grote delen van Egypte zijn qua landbouwontwikkeling nog weinig veranderd sinds de tijd van de farao’s. In het landbouwgebied langs de Nijl tussen
Soedan en Cairo zitten vooral traditionele kleine
boertjes met een lage productiviteit. Door overerving, waarbij het land wordt verdeeld onder de zonen, versnippert het land en vermindert de productiviteit. Ook verdwijnt steeds meer landbouwgrond
door de bevolkingsgroei en urbanisatie.
Daarnaast zie je dat grote bedrijven investeren in
nieuw ontgonnen woestijngebieden, omdat je daar
makkelijk aan grote stukken grond kan komen.
Daar is water de limiterende factor. Daarom zijn er
nu plannen om water af te takken van de Nijl. Alterra gaat na of dit op duurzame wijze valt in te vullen.
Die grote complexen produceren bijvoorbeeld aardappels en sperziebonen voor de export naar Nederland. Dat levert buitenlandse deviezen op, maar
draagt weinig bij aan de Egyptische voedselzekerheid.
Om uit deze impasse te raken, moet de Egyptische
overheid een consistent ruraal ontwikkelingsbeleid
ontwikkelen. Het stimuleren van een hogere productiviteit bij de kleine boeren is een deel van de oplossing. Dit dient gepaard te gaan met het inrichten
van producentenverenigingen voor het verzamelen
en verhandelen van voedsel. Verder moeten de boeren hun kunstmestgebruik beperken en meer gebruik maken van compost, zodat ook de bodem en
de waterkwaliteit worden verbeterd. Het zijn allemaal kleine stapjes die samen een belangrijke bijdrage leveren aan het voeden van 80 miljoen menAS
sen.’
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Promovenda Anouk Cormont volgde een paar zomers lang vlinders
in nationaal park De Hoge Veluwe
in de buurt van vliegveld Deelen.
Het gaat om het hooibeestje, het
bruinzandoogje, de bosparelmoervlinder en het heideblauwtje. In
die tijd zijn een paar honderd vlinders telkens een half uur lang op
de voet gevolgd, waarbij het spoor
met gps werd vastgelegd. Koppeling van die gegevens aan de weersomstandigheden levert interessante inzichten op over de mogelijke
effecten van klimaatverandering.
Haar bevindingen maakte Cormont wereldkundig met een artikel in Biodiversity and Conservation.
(&2/2*,6&+(=21(6:,-=(1'(:(*
De promovenda onderzoekt de effecten van het veranderende klimaat op de verspreiding van diersoorten in ons land. Versnippering
van het landschap is een bedreiging voor de biodiversiteit. Leefge-

9OLQGHUV]LMQ
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bieden worden te klein of verdwijnen helemaal. De aanleg van de
Ecologische Hoofdstructuur werkt
die versnippering tegen. Klimaatverandering helpt daar een handje

The full story?
resource.wur.nl/en
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bij, blijkt nu uit onderzoek van
Cormont.
Vlinders zijn mooiweervliegers.
Door de klimaatverandering zullen
er meer en drogere periodes komen met veel zon. Vlinderweer
dus. Cormont toont aan dat vlinders bij dit type weer daadwerkelijk vaker en langer vliegen en
daarbij grotere afstanden aﬂeggen. Daardoor wordt de kans groter om van het ene gebiedje naar
het andere te hoppen. Het vermogen om nieuwe gebieden te koloniseren neemt dan toe. Cormont
keek ook naar vlieggedrag van vlinders buiten hun eigen habitat.
‘Vlinders vliegen dan minder kron-

kelig en meer rechtdoor. Ze zijn
dus gericht op zoek naar gunstig
leefgebied’.
Een en ander betekent volgens
Cormont absoluut niet dat die Ecologische Hoofdstructuur helemaal
niet nodig is. ‘Dat zou een verkeerde conclusie zijn. Het dispersievermogen van vlinders wordt groter
door klimaatverandering en dat is
van belang in sterk versnipperd gebied. Maar vlinders hebben vaak
geen idee waar nieuw gunstig leefgebied zich bevindt. Dus je moet ze
wel sturen: bijvoorbeeld door verbindende lijnvormige elementen
als bloemrijke akkerranden en
wegbermen aan te leggen.’ RK

)5(48(17)/<(56

useful development in an increasingly fragmented landscape. Cormont has published her ﬁndings in
Biodiversity and Conservation.

Increased sunshine brought by climate change is causing butterﬂies
in the Netherlands to ﬂy longer,
further and more often, found
Anouk Cormont when she tracked
butterﬂies on the Veluwe with a
GPS. This makes it easier for butterﬂies to colonize new habitats, a

DIET FOR ADHD
New research by a team including
Wageningen immunologist Huub
Savelkoul suggests that children

Van de kinderen met ADHD die het
dieet volgen, vertoont 64 procent na
vijf weken geen ADHD-verschijnselen
meer. Dat meldde een onderzoeksgroep met de Wageningse immunoloog Huub Savelkoul afgelopen
week in The Lancet. De onderzoekers
deden een test met het zogeheten
RED-dieet. In dit Restricted Elimination Diet aten de kinderen geen producten die een voedselallergie kunnen veroorzaken, zoals melk, pinda’s, noten, vis, tarwe, soja en appel.
Daarna werden de producten stuk
voor stuk weer aan het dieet toegevoegd, om na te gaan op welke voeding elk van de kinderen reageerde.
Het onderzoeksteam, dat ook bestond uit epidemioloog Klaas Frankena, het UMC in Nijmegen, het
ADHD onderzoekscentrum in Eindhoven en een organisatie voor jeugdpsychiatrie, pakte het grondiger
aan. Een aselecte groep van honderd
ADHD-kinderen werd verdeeld in een
dieetgroep en een controlegroep. In
de controlegroep werd geen verschil
in het gedrag van de kinderen opgemerkt. In de dieetgroep daalde het
aantal kinderen met ADHD verschijnselen met ruim zestig procent.
Dat is goed nieuws voor de kinderen, vindt Huub Savelkoul. ‘Nu schrijven artsen standaard het medicijn
Ritalin voor, dat forse bijwerkingen
heeft. Dit onderzoek opent de mogelijkheid dat zorgverzekeraars voedingsinterventies bij kinderen met
ADHD gaan vergoeden.’ AS

with ADHD beneﬁt signiﬁcantly
from a diet that excludes common
allergens. Good news for the children, says Savelkoul. They may be
able to come oﬀ Ritalin, a widely
prescribed drug with unpleasant
side eﬀects. In future, health insurers could cover hypo-allergenic
diets instead.
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ADHD (2)
De symptomen waarop een ADHD-diagnose worden gesteld, zijn die van GPOS. (Geprojecteerd Pedagogisch
Onmacht Syndroom) Om er een psychiatrische aandoening van te maken heeft men 6 van de 18 criteria
van onmacht voldoende geacht, om daarmee een neu-

robiologische aandoening te VERMOEDEN. ‘Presume’ is de term die
in de wetenschappelijke literatuur
wordt gebruikt.
Dit vermoeden is na vele jaren, nog
steeds door niemand of door geen
enkel wetenschappelijk onderzoek
bevestigd. Beter nog, over het toedienen van amfetamine- en (of) cocaïnestoﬀen, die in hoge doseringen de symptomen van GPOS (en
niet van ADHD, want ADHD is een
subjectieve projectie van het ongemak van derden) ,
zou verbeteren, bestaat nog steeds geen wetenschappelijke verklaring. Een discussie zoals hier, over
ADHD gedrag, is totaal irrelevant, omdat die aandoening kinderen een geprojecteerd etiket opkleeft.
Wat wil men dan wel met het artikel in Resource 11
over ADHD aantonen? Een vers duwtje om ADHD als
een ziekte uit te roepen? De waan over ADHD, als een
uitgevonden aandoening, kan slechts overeind blijven, als iedereen er even dom over wordt gehouden.
)HUQDQG+DHVEURXFN
ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

ADHD (1)
Een beetje normaal kind is al snel lastig. Dat komt opvoeders en onderwijzers niet altijd goed uit. Daarom hebben
wetenschappers een checklist ontwikkeld, aan de hand waarvan artsen een
‘diagnose’ kunnen stellen, waarmee het
pedagogisch comfort zeer gediend is.
De diagnose luidt dan: ADHD (Attention
Deﬁcit Hyperactivity Disorder). Vervolgens kan worden ‘behandeld’ . Dat gebeurt in toenemende mate door Ritalin
voor te schrijven, methylphenidaat, dat op gewichtsbasis dertig maal zo sterk is als cocaine. Hieraan hebben de kinderen geen tekort, maar ze worden er wel
mee gedrogeerd.
Nu ADHD als ziekte is geaccepteerd, hoewel deze ziekte dus niet bestaat, is de weg kennelijk vrij voor vervolgonderzoek van het kaliber zoals door de heer Roelof Kleis is beschreven op pagina 10 van Resource van
27 januari 2011: ‘Natuur lijkt ADHD-kind niet te helpen’ . Daarin wordt normaal kindergedrag als te onderzoeken ADHD gedrag beschouwd en kort samengevat vastgesteld dat de natuur ook ongestructureerd is
(wat overigens nog maar de vraag is).
:=HHJHUV:DJHQLQJHQ

ADHD or PPPS?
The article in Resource 11 on the response of ADHD
children to nature seems to have hit a sore spot. W.
Zeegers is sceptical about the diagnosing and doping
of, in his view, pretty normal kids. And Fernand Haesbroek thinks the problem is really PPPS: Projected
Pedagogical Powerlessness Syndrome.
Full letters? resource.wur.nl/en
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In negen van de tien gevallen komen de instellingen van
Wageningen UR verkeerd in de krant, blijkt uit de maandelijkse overzichten van persvermeldingen van de afdeling Corporate Communicatie.
5HDFWLHYDQ%HQ.DPSKXLV: Ja, ja, het gaat wel erg
slecht met Wageningen. De directeur Corporate Communications & Marketing, onderdeel van Wageningen
UR, turft zelfs hoe vaak ‘onderdeel van Wageningen
UR’ wel goed in de krant komt, of meer hoe vaak niet.
Er worden zelfs excel-ﬁles gemaakt en medewerkers
worden aangesproken op verkeerd gebruik van de
merknamen. Niets beters te doen? Een helderder website maken bijvoorbeeld? Zorg dat Wageningen een
gezicht krijgt voor de buitenwacht. Wees blij met die
sterke merknamen als LEI, Imares, Rikilt en Alterra,
namen die aanspreken om hun historie of omdat ze
sterk zijn verzonnen. En of men nu schrijft dat ze behoren tot Wageningen Universiteit, Wageningen Universiy, Wageningen University and Research Centre,

of Wageningen UR, wat maakt dat uit voor de lezer en
voor de WUR?

9,-)352()%2(5'(5,-(1,1'(9(5.223
Wageningen UR zet vijf dierlijke proefbedrijven voort
als reguliere boerderij. Op termijn worden ze vermoedelijk afgestoten. Het personeel wacht een reorganisatie.
5HDFWLHYDQ+HQN-DQ: Wageningen UR weet altijd zo
goed aan veehouders te vertellen hoe ze bedrijfseconomisch moeten boeren. Klaarblijkelijk zijn hun eigen
adviezen niet zo goed dat ze rendabele exploitatie
voor elkaar kunnen krijgen. Dat lukte anders wel in de
tijd toen de proefboerderijen in handen waren van de
regionale landbouworganisaties. Elk jaar tienduizenden
bezoekers op de Waiboerboeve, Aver Heino, Zegveld
en Cranendonck. Bovendien werd er voor de praktijk
nuttig onderzoek uitgevoerd. Maar sinds de professoren en doctoren er de leiding hebben gaat het mis.
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Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
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VLEES zonder vee
Wageningen en Utrecht gaan samen nieuw vlees ontwikkelen.
Kweekvlees, vlees uit een reageerbuis. Kan dat? Ja, ook al zal het
nog wel even duren voor het eerste lapje in de schappen ligt.
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Yvonne Kroese

S

tel je eens voor: een lapje vlees op je bord waar
geen dier meer aan te pas komt. Nee, geen vleesvervanger. Echt vlees, gemaakt van echte spiercellen. Maar dan zonder de koe, het varken of de
kip. Kweekvlees. Anno 2011 klinkt dat nog
vreemd. Onmogelijk zelfs. Toch? Nee, dus. In ieder geval:
zeker niet ondenkbaar. Dat bleek afgelopen week in de
foyer van het ministerie van EL&I. Daar werd een gezamenlijk project van de universiteiten van Wageningen en
Utrecht afgetrapt dat kweekvlees een forse stap dichterbij
moet brengen. Op deze pagina’s tien vragen over kweekvlees.

1

Kweekvlees, is dat niet science ﬁction?
Niemand minder dan Winston Churchill voorspelde
in 1932 (in de essaybundel Thaughts and Adventures) al
kweekvlees. Waarom immers een hele kip houden als je
alleen maar een vleugel wilt, redeneerde de toen nog jonge journalist. Dat kweekvlees van Churchill is inmiddels
geen science ﬁction meer. Uit stamcellen kunnen wetenschappers spierweefsel laten groeien.

2

Wat is er mis met het gewone vlees?
Vlees wordt steeds meer een probleemproduct. Nu al
wordt 70 procent van de agrarische grond in de wereld gebruikt voor de productie van vlees. De veehouderij is verantwoordelijk voor tal van problemen op gebied van milieu en dierenwelzijn. De vraag naar vlees blijft wereldwijd
desondanks stijgen. Vooral in opkomende economieën
als China. Het is sterk de vraag of de aarde die vraag aan
kan. De zoektocht naar duurzame alternatieve eiwitbronnen is daarom in volle gang.

3

Wat zijn de voordelen van kweekvlees?
Het grote voordeel van gekweekt vlees is natuurlijk
dat er geen beest meer aan te pas komt. Alle nadelen van
min of meer intensieve veehouderij zijn dus in één klap
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van tafel. Voorzichtige berekeningen laten zien dat de ecologische voetafdruk van kweekvlees in het niet valt bij die
van gewoon vlees. Kweekvlees heeft de belofte in zich van
een duurzaam, klimaat- en diervriendelijk alternatief voor
vlees.

4

Is kweekvlees wel de juiste naam?
Waarschijnlijk niet. Kweekvlees heeft volgens betrokkenen een hoog ‘Frankenstein-gehalte’. ‘Ik noem het de
laatste tijd in-vitro vlees. Dat is de technische benaming’,
zegt de ﬁlosofe Cor van der Weele van het LEI. Zij is coördinator van het project. ‘Kweekvlees is niet echt aansprekend en roept teveel een yuck-reactie op.’ Afkeer en walging dus. Kunstvlees valt ook af. Van der Weele: ‘Dat geeft
teveel het gevoel dat dit geen vlees is, terwijl het dat dus
juist wel is. Kweekvlees is geen vleesvervanger, het is echt
vlees.’ Andere kandidaten zijn i-meat en puurvlees. Maakt
het uit? Ja, zeer. De naam is een van de cruciale factoren
voor de acceptatie van het nieuwe vlees door de consument.

5

Wat is de rol van Wageningen in dit project?
Het kweekonderzoek vindt in Utrecht plaats. Onder
leiding van vleesprofessor Henk Haagsman zijn daar de
afgelopen jaren de eerste stappen gezet. Wageningen
kijkt naar de ethische en maatschappelijke aspecten van
kweekvlees. Socioloog en promovendus Gerben Bekker
verkent de eerste reacties en attitudes van mensen ten opzichte van gekweekt vlees. Toegepast ﬁlosofe Cor van der
Weele houdt zich bezig met de morele aspecten van
kweekvlees.

6

Ethiek en techniek in één project?
Ja, dat is uitdrukkelijk de bedoeling. EL&I wil voorkomen dat kweekvlees dezelfde moeizame weg gaat als genetisch gemodiﬁceerd voedsel. Acceptatie door de consument is cruciaal. Samen optrekken dus. Van der Weele:
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GUILT-FREE MEAT

‘Gebruikelijk is: eerst komt de techniek en daarna bemoeien ethici en ﬁlosofen zich ermee in de rol van criticus
en afremmer van de ontwikkelingen. Bij kweekvlees trekken we samen op. In-vitrovlees is begonnen vanuit de samenleving. De samenleving vraagt erom, onder andere
vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. De rollen zijn dus
omgedraaid: de maatschappij vraagt, de techniek levert.
Dat is een interessante en veelbelovende ontwikkeling:
ethiek als aanjager van de techniek.’

7

Is kweekvlees een Nederlandse vinding?
In 1950 bedacht de Nederlander Wim van Eelen het
idee om vlees te kweken. In 1999, bijna een halve eeuw later, vroeg hij er patent op aan. Diezelfde Van Eelen, 87 jaar
inmiddels, was er vorige week ook bij in Den Haag. Nederland loopt volgens projectleider Haagsman nog steeds
voorop. ‘Een groep in Zweden heeft juist een Europese
subsidie binnen gehaald om europabreed een onderzoek
te starten. Daar zullen we zeker mee gaan samenwerken.
Wat wij doen is maar een klein project. Er is veel meer geld
nodig.’

‘Graag kunstenaars of designers
bij het project betrekken om
vorm te geven aan kweekvlees’

8

Hoe maak je eigenlijk kweekvlees?
Het begint met stamcellen. Die laat je zichzelf (in
principe) oneindig delen. Na deling zet je de cellen aan
om uit te groeien tot een spiercel. Die spiercellen moeten
zich aaneen rijgen tot vezels. Maar het is volgens Haags-

man niet de bedoeling om een echte spier na te bouwen.
Dat is veel te lastig. Van de spiervezeltjes is vervolgens
vlees te maken. Maar om te beginnen is gehakt natuurlijk
ook al heel mooi.

9

Moet kweekvlees op vlees lijken?
Kweekvlees kan in theorie elke vorm aannemen. Een
kwestie van techniek en fantasie. Toch maakt kweekvlees
volgens Van der Weele alleen kans van slagen als het op
vlees lijkt. ‘Mensen houden nu eenmaal van vlees en blijven het ook eten. Dan kun je maar beter pragmatisch zijn.
Anderen zeggen: vlees heeft zoveel negatieve bijklanken
dat je misschien juist uit die hoek moet komen. Ik geloof
dat niet zo. Maar het is wel interessant om dat te verkennen.’ Een grote handicap daarbij is: er is nog niks. Kweekvlees is voorlopig slechts een idee. Van der Weele wil daarom graag kunstenaars of designers bij het project betrekken om vorm te geven aan kweekvlees.

10

Wanneer ligt het eerste lapje in de schappen?
Voorlopig nog lang niet. ‘Maar ik ben wel steeds
optimistischer geworden gezien de ontwikkelingen de afgelopen tien jaar’, zegt professor Haagsman desgevraagd.
Een einddoel is volgens Van der Weele eigenlijk niet afgesproken. ‘Het project is een succes als over vier jaar duidelijk is onder welke voorwaarden de consument in-vitrovlees wil eten, als duidelijk is wat in-vitrovlees aantrekkelijk maakt of niet. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als
we dan een product hebben. Dat dit niet bij droogzwemmen blijft.’ De hoogbejaarde pionier Van Eelen heeft het
laatste woord. ‘Ik zal nog ietsje ouder moeten worden,
denk ik.’

Winston Churchill envisaged it as long ago as
1932: meat produced in
vitro from live cells. But
will the idea ever move
from the pages of science
ﬁction to the supermarket
shelves? If it’s up to
Utrecht and Wageningen
scientists collaborating in
a new government-funded
project: yes it will. Resource attended the
launch and asked about
the issues at stake. The
project is prompted by
the giant environmental
and ethical question
marks hanging over global meat production. We
need more sustainable
protein sources that can
win over carnivorous consumers. Forget meat substitutes and artiﬁcial
meat. We’re talking real
meat, but from a test tube, not an animal. Wageningen’s contributions
will be a study of consumer reactions by sociologist Gerben Bekker and an
examination of the ethical
implications by philosopher Cor van den Weele.
Unusually, in this case
ethical principles are
driving a technical innovation, rather than running after it with a red
ﬂag. Technically there is
still a long way to go: for
now the goal is to establish what consumers
would accept and what invitro meat should look
like. Dutch pioneer and
patent-holder for in-vitro
meat Wim van Eeelen (87)
says he’ll have to get a bit
older to see his idea
made ﬂesh.
The full story?
resource.wur.nl/en
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My sweet
CROSS-BORDER LOVE
An international community such as Wageningen
UR is bound to have its
share of cross-cultural relationships. On the eve of
Valentine’s Day, Resource
talked to three bicultural
couples about the joys
and challenges of a love
that knows no borders.
For Dutch Lianne Mulder
it was love at ﬁrst sight
for ‘Mr Nigeria’. Now she
knows his name – Obinna
Okafor – and their love
thrives, with a little help
from Google translate and
in spite of diﬀerent deﬁnitions of a square meal
and a decent cup of tea.
Valentine’s? He will be in
Africa but would otherwise have bought her
ﬂowers.
Dutch Nanine Gieles fell
for her Columbian salsa
teacher Jose Lozano. Culturally, they meet each
other halfway – he is
punctual and candid for a
Columbian and she is
laidback for a Dutch person. Valentine’s? An ‘Anglo-Saxon’ tradition:
they’ll probably ignore it.
German-Greek Nina
Fatouros and Dutch Ties
Huigens met in the entomology lab and are still
there together. German
and Dutch cultures are
pretty similar, they say,
but Nina’s Greek streak
makes sparks ﬂy at times.
Valentine’s ? For younger
couples. They’d rather
pick their own moment
for romance.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Met zo’n internationale gemeenschap als die van Wageningen UR is het
onvermijdelijk dat Cupido zijn pijlen af en toe ook transnationaal afvuurt.
Drie stelletjes over culturele verschillen. ‘Lianne wil alleen maar bloemen.’
tekst: Rob Goossens / foto’s: Guy Ackermans

LIANNE MULDER EN OBINNA OKAFOR
Hij: Nigeria, master student Environmental Sciences
Zij: Nederland, Internationale Ontwikkelingsstudies

Obinna: ‘We
werden in Forum aan elkaar
voorgesteld door
een
gezamenlijke
vriend.
Lianne: ‘Ik was meteen
verliefd, maar ik was zijn
naam vergeten dus ik had het tegen vriendinnen steeds over ‘mr. Nigeria’. Een maand later kwamen we elkaar toevallig tegen op een feest van de universiteit. We dansten daarna de hele avond verder in de International Club. Vanaf dat moment was
het raak.’
Lianne: ‘In het begin was de taal soms een probleem, we
spreken allebei goed Engels maar soms kun je toch niet
helemaal het woord vinden dat je bedoelt. Dan pakten we
Google Translate erbij.’
Obinna: ‘Lianne wil me altijd een welkomskus geven, ook
wanneer we afspreken in het openbaar. Dat doe je niet zo
snel in onze cultuur. Ik voel me daar niet gemakkelijk bij.’
Lianne (giechelend): ‘Hij wordt dan heel verlegen. Maar
hij heeft er mee leren leven.’
Obinna: ‘We hebben ook verschillende eetgewoontes.
Een bord soep, brood of salade kan Lianne al “eten”
noemen. Maar ik moet toch echt wel iets stevigs eten.

Liefst met vlees
en rijst erbij.’
Lianne: ‘En, oh ja,
thee. Nog zoiets.’
Obinna: ‘Drie keer een
zakje in warm water dopen is voor Lianne al thee.’
Lianne: ‘Ha ha, zijn thee is pikzwart, met veel melk en suiker. Walgelijk.’
Obinna: ‘Ik voorzie dat we ook over langere
tijd nog steeds een stel zijn. Ik plan mijn toekomst rond Lianne.’
Lianne: ‘Eigenlijk is het gemakkelijk. Ik wil best naar
Afrika en Obinna wil best hier blijven. Mijn ideaal is ’s zomers in Nederland en ’s winters in Afrika. Maar het wordt
misschien lastig om werk te vinden dat daarbij past.’
Lianne: ‘Op Valentijnsdag is Obinna helaas voor drie
maanden naar Nigeria. Maar we gaan skypen’
Obinna: ‘Anders zou ik bloemen hebben gekocht. Daar
houdt ze van, daar moest ik ook even aan wennen. In Nigeria willen vrouwen dure kleren of sieraden. En als je ze
meeneemt naar een restaurant, nodigen ze vaak hun
vriendinnen ook uit. Op jouw kosten. Om je liefde op de
proef te stellen. Lianne wil alleen maar bloemen.’
Lianne: ‘Alle bloemen die ik van hem krijg droog ik, om ze
te bewaren.’
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NANINE GIELES EN JOSE LOZANO
Hij: Colombia, PhD Nematologie
Zij: Nederland, master Nutrition & Health

Nanine: ‘Ik kwam twee jaar geleden
terug van een reis naar Mexico
en was nog helemaal enthousiast over de cultuur daar.
Daarom nam een vriendin
me mee naar salsales. Dat
leek wel wat.’
Jose: ‘Tja. Ik geef salsalessen hier in Wageningen en
kreeg plotseling een heel
bijzondere leerling. Het klikte en van het een kwam het ander.’
Nanine: ‘Een relatie met de salsainstructeur. Heel cliché eigenlijk.’
Jose: ‘Dat we allebei hier studeren was
gewoon toeval.’
Jose: ‘Ik woon al zeven jaar in Nederland, dus
ik ben al aardig gewend aan de gewoonten en
gebruiken hier. Bovendien ben ik niet de typische
Colombiaan. Mijn moeder was net als veel Nederlanders ambitieus, punctueel, direct en kritisch. Dus ik kon
hier best wennen.’
Nanine: ‘Tegelijkertijd ben ik niet de typische Nederlander. Ik ben

easy going en ben niet erg gestructureerd. We hebben dus behoorlijk
wat gemeen met elkaar.’
Jose: ‘We ontmoeten elkaar ergens halverwege.’
Nanine: ‘Over de toekomst
hebben we nog niet zo goed
nagedacht.’
Jose: ‘Ik woon inmiddels al zo
lang in Nederland dat ik niet
een sterke behoefte heb om
weer terug te gaan. M’n vrienden, mijn netwerk, ik heb het allemaal hier. Alleen voor m’n familie
zou ik misschien terug willen.’
Nanine: ‘Colombia moet een heel mooi
en leuk land zijn. Ik zou het niet erg vinden
om er een paar jaar te wonen.’
Jose: ‘In Colombia hebben we zoiets als Valentijnsdag, maar dan in september. Een dag die is gewijd aan
vriendschap en liefde.’
Nanine: ‘Maar dat komt echt uit jullie cultuur. Met dat Angelsaksische Valentijnsdag heb ik niet veel. Waarschijnlijk gaan we
het toch vergeten.’

TIES HUIGENS EN NINA FATOUROS
Zij: Duitsland (met Griekse vader), postdoc Entomologie
Hij: Nederland, postdoc Entomologie

Ties: ‘Tien jaar geleden deed ik
als PhD-er onderzoek naar
een sluipwesp waar Nina,
toen nog als gastmedewerker vanuit de vrije universiteit in Berlijn, aan kwam
meedoen. Zo leerde ik
haar kennen.’
Nina: ‘Inmiddels zijn we al
negen jaar bij elkaar en
hebben samen twee fantastische dochters. Lisa van vier en
Hanna van een.’
Ties: ‘En we werken nog steeds samen bij Entomologie. We zijn allebei
postdoc met een Veni-subsidie.’
Ties: ‘De Duitse cultuur ligt vrij dicht bij de
Nederlandse. Maar je kunt nog wel wat zien van
haar Griekse genen. Nina is vrij emotioneel. Bijvoorbeeld met experimenten. Ze kan snel ongeduldig worden, of is juist heel blij als het goed gaat.’
Nina: ‘Ik zit snel op de kast.’
Ties: ‘Voetbal is wel een probleem.’

Nina: ‘Met twee broers ben ik
heel fanatiek. Als Nederland
vorige zomer in de ﬁnale tegen Duitsland had gestaan,
was ik in Berlijn gaan kijken.’
Nina: ‘Een professor in Berlijn wilde me graag als promovendus, maar het feitelijke werk mocht ik hier in Wageningen doen. Dat was geweldig.’
Ties: ‘In het begin sta je open voor
allerlei opties, maar nu zijn we redelijk gesetteld in Wageningen. Met allebei
een contract voor nog drie jaar. Alleen als
zich een hele mooie kans aandient, gaan we
hier weg.’
Ties: ‘Met Valentijn hebben we niet zoveel. Dat is volgens mij meer wat voor jonge stellen.’
Nina: ‘We hebben ook geen trouwdag. We zijn niet zo van de
rituelen.’
Ties: ‘Ik ga liever op een andere dag spontaan iets leuks doen.’
10 februari 2011 — RESOURCE
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SPAARPOT
Een goed gevuld spaarvarken voor Maxime Verhagen. Met die symbolische gift roept de
Wageningse studentenraad de minister op om meer te investeren in het hoger onderwijs.
Verhagen bezocht de campus op 31 januari en gaf daarbij een gastcollege voor enkele
honderden studenten en medewerkers. De minister wist overigens een uitstekende bestemming voor het spaargeld: hij gaf het meteen door aan de Wageningse bestuursvoorzitter
RG / foto Bart de Gouw
Aalt Dijkhuizen.

PIGGY BANK
A nice full piggy bank: that’s what Wageningen students had to oﬀer minister Maxime Verhagen on his visit to the Wageningen campus on 31 January. A symbolic donation
from the student council to encourage the minister to invest more in higher education. Verhagen, who gave a guest lecture to several hundred students and staﬀ, knew exactly what
to do with the cash: he gave it straight to Wageningen board chair Aalt Dijkhuizen.
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UP OR OUT

Petra Derkzen
‘Meer voor persoonlijke carrière gaan’
Petra Derkzen is universitair docent bij Rurale Sociologie. ‘Ik moest vorig jaar tenure
track doen als ik hier verder wilde.’ Ze voldeed ruim aan de instapeisen, omdat haar
proefschrift over regionale ontwikkeling vijf
publicaties had opgeleverd. Nu zit ze in een
omschakeling naar voedselsociologie. ‘We
hebben een groot EU-project binnengehaald, precies op mijn nieuwe onderzoeksveld. In dat project begeleid ik twee promovendi. Ik moet aio-voorstellen schrijven en
vier toppublicaties per jaar halen. Om dat te
halen, moet ik meer voor mijn persoonlijke
carrière gaan, vond de commissie. ‘Ik wil
graag een onderzoeksveld ontwikkelen en
vind doceren leuk, maar ik weet niet of ik
persoonlijk hoogleraar wil worden. Er kan in
tien jaar nog zoveel veranderen.’

27 augustus
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De wetenschappelijke competitie van de tenure track
Van postdoc tot persoonlijk hoogleraar in twaalf jaar. Het vorig jaar
gestarte systeem van tenure tracks biedt jonge wetenschappers een
carrièrekans. Maar het legt ook een grote nadruk op prestatie en
toetsing. Wat vinden de kersverse tenure trackers er zelf van?
tekst: Albert Sikkema / foto’s: Manon Bruininga

D

e verkenningstocht naar de tenure trackonderzoekers begint met een verrassing. Menigeen denkt bij tenure track aan harde beta’s die hun DNA-onderzoek goed kwijt kunnen in de science tijdschriften met een hoge
impactfactor. Maar de 64 onderzoekers die
vorig jaar aan tenure track zijn begonnen in Wageningen,
zijn overwegend maatschappij- en milieuwetenschappers. Bij Plant en Dier doen, bij afwezigheid van vacatures,
slechts een handjevol medewerkers mee. Ook opvallend:
42 procent van de deelnemers is vrouw.
Tenure track biedt de deelnemers elke drie jaar promotie naar een hogere wetenschappelijke functie. Voorwaarde is dat ze hoge waarderingscijfers krijgen voor hun onderwijs, veel publiceren in wetenschappelijke toptijdschriften en onderzoeksprojecten binnenhalen, zodat ze
aio’s kunnen begeleiden. Bij elke loopbaanstap worden
de criteria zwaarder. Doel is dat ze een eigen onderzoeksgroep opbouwen en doorgroeien tot persoonlijk hoogleraar. Wetenschappers die niet deelnemen aan tenure
track, komen niet langer voor promotie in aanmerking.
Vorig jaar leidde de introductie van de tenure track tot
veel commotie. De critici meenden dat de individuele eisen egoïstisch gedrag zouden belonen en samenwerking

Personeel dat niet deelneemt
aan tenure track, komt niet langer
voor promotie in aanmerking
zouden belemmeren. Toch zijn vriend en vijand het over
één ding eens: er is nu tenminste loopbaanbeleid. Met het
gehop van tijdelijk contract naar tijdelijk contract, zonder
uitzicht op een baan, kun je niets opbouwen. Met tenure
track kun je wetenschappelijk talent binden. Tenure track
is een kans op een loopbaan.
Op de Leeuwenborch zijn twintig medewerkers ingestroomd in het nieuwe loopbaanbeleid. Jacqueline Bloemhof is in oktober 2009 is aangenomen als universitair
hoofddocent (uhd) bij de leerstoelgroep Operations Research & Logistics. Om aan tenure track te voldoen, moet
ze de komende vijf jaar onder meer vier promovendi aﬂeveren. ‘Dat is niet reeel, want het betekent eigenlijk dat ik
gelijk met vier aio’s had moeten beginnen.’ Ze begeleidt
nu twee promovendi en er staan twee aio-vacatures uit.
Maar echt zenuwachtig maakt ze zich niet. ‘Ik heb een vas-

te aanstelling, net als in Rotterdam. Ik wil persoonlijk
hoogleraar worden en er is voldoende tijd om daar naartoe te werken.’
Veel Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen
jaren tenure track ingevoerd, maar de wijze waarop verschilt per instelling. In Rotterdam bestaat er geen tenure
track voor persoonlijk hoogleraar zoals in Wageningen.
Bovendien moest iedereen in Rotterdam voldoen aan de
voltijds eisen, terwijl Wageningen de criteria aanpast aan
de werkweek. Bloemhof, die 28 uur ofwel 0,7 fte werkt,
moet zeventig procent van de tenure track criteria halen.
Die regeling blijkt met name vrouwen met opgroeiende
kinderen aan te spreken.
RATRACE
Loopbaankans of ratrace, wie had er gelijk? De reacties uit
het veld zijn wisselend, een jaar na invoering van het systeem. Gerry Jager is in september begonnen bij de leerstoelgroep Sensoriek en eetgedrag van Kees de Graaf. Ze is
psycholoog, afkomstig van de Universiteit Utrecht. ‘Ik
werd aangetrokken door het Wageningse loopbaanbeleid.
De criteria zijn zwaar, maar ik heb ambitie om hoogleraar
te worden en krijg nu een kans.’
Maar er zijn ook docenten die min of meer gedwongen
in tenure track terechtkwamen. Zoals de socioloog Petra
Derkzen. Na aﬂoop van haar tweede tijdelijke contract
mocht ze op haar eigen baan solliciteren. Dan moest ze
wel in tenure track instromen. Die aanpak verklaart het
hoge aantal tenure track docenten in de Leeuwenborch.
Derkzen voldeed aan de instapeisen en heeft nu een vaste
aanstelling. Maar er zijn ook maatschappijwetenschappers in tenure track op een tijdelijk contract. Die voelen
veel meer druk, want de criteria zijn zwaar.
IK OF DE GROEP
Die zware persoonlijke criteria geven veel tenure trackonderzoekers het gevoel dat ze moeten kiezen. Streven ze
hun eigen carrière na of dienen ze het belang van de onderzoeksgroep? Derkzen zit nu in een Europees project
met veel partners en is betrokken bij drie vakken. In tenure track termen: veel overleg en weinig publicaties.
Haar benoemingscommissie gaf het advies: verminder
dat overleg, kies voor je persoonlijke carriere, richt je op
NWO. Derkzen slaat dat advies in de wind. Ze heeft het EUnetwerk nodig om haar nieuwe vakgebied – sociologie van
de voeding – te ontwikkelen. Ze kiest voor de groep, met
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het gevaar dat ze de criteria niet haalt.
Jager merkt dat ze sinds haar tenure track contract
minder adhoc werkt. ‘Ik ben strategischer bezig om mijn
doelen te halen. Toen de subsidieaanvraag was gehonoreerd waaraan ik had meegeschreven, zei ik tegen de
hoogleraar: ik wil er dit voor terug. Zonder tenure track
weet ik niet of ik dat had gedaan. Ik zie dat niet als egoïstisch. Ik ben immers degene die straks op het resultaat
wordt afgerekend. Je moet assertief zijn.’
De onderzoekers moeten hun persoonlijke doelen halen, maar verzaken in de groep kan niet. En de groepsmores worden bepaald door het vaste personeel, degenen die
– uitzonderingen daargelaten – niet op tenure track zaten
te wachten. Dat personeel denkt niet: tenure track is een
kans, zegt Jager. ‘Die denken eerder: als de mensen met
tenure track promotie maken, gaat dat ten koste van mij.’
Imke de Boer werkte jarenlang als ud bij Dierlijke Productiesystemen en is sinds september gepromoveerd tot

uhd in tenure track. ‘Dit systeem biedt de mogelijkheid
om verder te komen.’ Ze werkt hard aan het binnenhalen
van projecten en denkt de criteria voor een volgende promotie over drie jaar te gaan halen. Maar ze steekt er wel
een dag extra in. ‘Ik wil me niet drukken in de groep. De
kritiek dat je met tenure track voor jezelf kiest, heeft natuurlijk best een basis. Ik sta ook in de practicumzaal, ik
wordt niet ontzien. Daarom werk ik niet mijn formele 32
uur maar ruim 45 uur.’ Anderen zijn wat kieskeuriger. ‘Ik
probeer de balans tussen onderwijs en onderzoek goed te
bewaren’, zegt Jacqueline Bloemhof. ‘Dat vraagt om keuzes, anders hou ik niet voldoende tijd over voor projecten
en promovendi.’

Jacqueline Bloemhof

Imke de Boer

‘Eisen zijn fors’
De econometrist Jacqueline Bloemhof werkt sinds oktober 2009 bij de leerstoelgroep Operations Research and
Logistics. Bloemhof richt zich op duurzame logistiek. ‘We
hebben veel tijd geïnvesteerd in het binnenhalen van aioprojecten. Ik begeleid nu twee promovendi en we hebben twee aio-vacatures. Dat is ook nodig om de publicatiecriteria te kunnen halen. Je moet minstens drie artikelen per jaar in toptijdschriften publiceren.’
Bloemhof werkt nu oﬃcieel 28 uur per week, maar hoeveel werkt ze echt? ‘Bijna 40 uur. Dat heb je nodig om de
eisen te halen, want die zijn fors. Ik werk veel in de avonden en het weekend, dan heb ik de rust om te lezen en te
schrijven. Als je werk je passie is, is het ook niet zo erg
om dit buiten kantooruren te doen. Ik heb drie kinderen,
tussen de 9 en 15 jaar. Ik ben woensdag vrij en zo is de
combinatie werk-gezin goed te doen.’

‘Niet nog eens 23 jaar universitair docent’
Imke de Boer werkte zestien jaar als docente bij Dierlijke
Productiesystemen. Vorig jaar ging ze bij zichzelf te rade.
‘Ik ben 44 jaar en wil niet nog eens 23 jaar ud blijven.
Tenure track biedt de mogelijkheid om verder te komen.’
Ze ontwikkelt methoden om de duurzaamheid van veehouderijsystemen te beoordelen. ‘Ik ben vooral inhoudelijk gedreven, ik wil een onderzoeksterrein neerzetten.
Het komt me niet aanwaaien. Maar zolang je voldoende
lol hebt, gaat het goed.’
De Boer heeft drie kinderen. De jongste is vijftien, de
twee oudsten gaan volgend jaar studeren. ‘Thuis is ook
belangrijk, maar de kinderen redden zich nu. Sinds ik
vier in plaats van drie dagen per week werk, neemt het
aantal aio’s en publicaties toe.’ Hoeveel uur werkt ze nu
echt? ‘Gemiddeld 45 tot 50 uur. Maar ik hou die 0,8-functie vast, anders haal ik de criteria niet.’

CONCURRENTIE
Ondertussen worden wel alle vacatures volgens de tenure
track droom – van postdoc naar persoonlijk hoogleraar in
twaalf jaar – ingevuld. Alleen, er zijn meer tenure track

JEUGDOPLEIDING
‘Ik ben erg blij met wat ik
tot nu toe zie in het tenure
track systeem en wat ik
hier terug hoor’, reageert
rector magniﬁcus Martin
Kropﬀ. ‘Laatst had ik een
bijeenkomst met tien tenure trackers. Ik was enorm
onder de indruk van hun
kwaliteit en geïnspireerdheid. Als we dat niveau
binnen kunnen blijven halen, staat onze universiteit
er over tien jaar internationaal nog beter voor. Wij
hebben geen budget om
topgroepen bij goede universiteiten weg te kopen
zoals in de VS gebeurt. We
moeten het van onze eigen
jeugdopleiding hebben.
Die jeugdopleiding is
tenure track. We willen het
verder verbeteren. De huidige evaluatie van het systeem moet dat mogelijk
maken.’
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ON TRACK

Gerry Jager

Arjan de Visser

Criteria niet altijd helder
De psycholoog Gerry Jager begon in september als ud bij
Humane Voeding. Jager weet veel van de werking van het
geheugen en beloningsprikkels en besluitvorming in de
hersenen. Voeding is nieuw voor haar. Ze heeft een driejarig contract met uitzicht op zes jaar. ‘Er wordt veel van
me gevraagd. Ik moet tien publicatiepunten per jaar halen, ofwel twee of drie publicaties in goede tijdschriften.
Dat red ik wel. Ook de onderwijscriteria, de goede evaluatiescores, zijn te doen. Ik krijg nu een training in lesgeven. Maar over drie jaar worden de eisen strenger.’ Ze begeleidt inmiddels een promovendus en krijgt binnenkort
een tweede.
Ze is ambitieus en neemt de criteria serieus. Dat leidt tot
vragen, want de criteria blijken niet altijd helder te zijn.
‘Voor een wetenschappelijke publicatie waaraan ik een
‘substantiele bijdrage’ heb geleverd krijg ik meer punten.
Maar wat is substantieel? Niemand kan het antwoord geven.’

‘Ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten.’
Arjan de Visser, werkzaam bij Erfelijkheidsleer, is al in
2008 met tenure track begonnen. Hij wil persoonlijk
hoogleraar Experimentele Evolutie worden. Eind dit jaar
krijgt hij zijn volgende beoordeling: presteert hij voldoende voor promotie van uhd2 naar uhd1? Dan moet hij
zijn scores op het gebied van onderwijs, onderzoek- en
acquisitie overleggen, een presentatie geven en een gesprek voeren met de benoemingscommissie.
De hamvraag wordt dan: hoe strikt zijn de criteria? Volgens de letter moet hij straks acht promovendi begeleiden. ‘Die heb ik niet, dat is ook niet mijn ambitie. Ik werk
op dit moment vooral samen met postdocs. Er komen nu
drie nieuwe aio’s aan. Dat wordt mogelijk een moeilijk
punt.’ Verder publiceert hij vooral in toptijdschriften,
maar hij heeft niet heel veel publicaties. De vraag wordt:
compenseert de kwaliteit de iets te lage aantallen? ‘Ik
denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Waarom
zou je een goed functionerende uhd eruit werken?’

aanstellingen dan hoogleraarsposten. Dat kan op termijn
gaan wringen. Neem de jonge succesvolle groep van Cees
de Graaf. Naast Gerry Jager is daar nog een tenure tracker
aangenomen, dit jaar start een derde medewerker ermee.
‘Ik werk met hen samen’, zegt Jager, ‘maar je bent ook elkaars concurrent. Want over twaalf jaar kunnen we niet alle drie hoogleraar worden. De universiteit zegt: dat kan in
principe wel. Maar dan moet onze groep waanzinnig ex-

collega’s onder de loep genomen door de benoemingscommissie voor een uhd-plaats. Wordt het dan up or out?
Pim Brascamp zit in alle beoordelingscommissies voor
uhd-plaatsen van de kenniseenheden. Hij ziet erop toe dat
de onderwijskwaliteiten goed worden meegenomen. ‘Wij
moeten beoordelen of deze persoon over enkele jaren persoonlijk hoogleraar kan worden’, aldus Brascamp die verrast zegt te zijn over het niveau. ‘We hebben meer talent
dan ik dacht. Dan bedoel ik mensen die zowel goed in onderwijs als onderzoek zijn.’
Maar hoe moet het straks? ‘De regel up or out maakt
een koude indruk’, zegt Brascamp. ‘Ik pleit voor een manier van omgaan met de feiten die niet erg rigide is. Tegelijkertijd kunnen niet alle kandidaten up, daar hebben we
het geld niet voor. Dan wijs ik er op dat tenure track ook is
bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Als we niet
verder willen, moeten we wat anders voor ze zoeken. Je
ziet toch aankomen of iemand het redt?’

‘Je werkt met elkaar samen, maar
je bent ook elkaars concurrent
panderen, dat kan in praktijk niet. Dat is wel een punt
hoor, zeker als we de komende jaren meer vacatures krijgen. Je selecteert nu mensen aan de poort die allemaal
omhoog willen. Dat kan onrust creëren.’
Over zes jaar worden de prestaties van Jager en haar

How are Wageningen’s
academics coping with
tenure track, one year
down the line? Albert
Sikkema has been taking
the temperature among
the pioneers. The ﬁrst
surprise was that most of
them are social scientists
and 42 percent women.
Another stereotype bites
the dust. Unlike some
universities, Wageningen
has a parent-friendly system that adjusts the tenure track demands for
part-timers: in a 70 percent post you have to fulﬁl 70 percent of the fulltimer requirements. All
new vacancies are now
tenure track posts. So
does tenure track feel
like a career opportunity
or a rat race? Bit of both,
apparently. The system is
tough, but stimulates –
and rewards – ambition.
It makes you more strategic about reaching
your goals, and it is an
assertiveness training.
On the downside, academics can feel they
have to choose between
‘me or the group’: cut the
consultations, goes the
advice, it’s publish or
perish. Stringent publishing and other demands cause people to
work overtime: you have
to really love your work.
As for the rat race, the
dream of ‘from postdoc
to professor in 12 years’
cannot come true for everyone. There just isn’t
room at the top. That’s
OK, says education institute director Pim Brascamp: there may be room
elsewhere.
The full story?
resource.wur.nl/en
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HELPT EEN ZWAARDERE START
TEGEN STUDIE-UITVAL?
Door het eerste jaar van sommige opleidingen zwaarder te maken hoopt
VHL de studie-uitval in latere jaren terug te brengen. Wat vinden de
studenten van die strategie?
tekst: Stijn van Gils en Vita Hommersen / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Liza Lievens
Eerstejaars Fair Trade Management, VHL Wageningen.
‘Ik vind het eerste jaar al zwaar genoeg. Elke periode krijgen we een groot project waarvan het eindproduct soms
niet duidelijk is. Ik heb liever duidelijkere leerdoelen dan
een zwaarder eerste jaar. De voorlichting bij VHL is redelijk. Je merkt het verschil tussen de voorlichting van docenten en studenten. Docenten hebben vooral een verkooppraatje en studenten vertellen daarnaast ook de negatieve kanten van de opleiding.’

Astri Dewanto
Eerstejaars Food Innovation, VHL Wageningen, uit
Indonesië.
‘Voor mij is een zwaarder eerste jaar alleen maar een trigger om harder te studeren. Mijn opleiding is nu niet makkelijk, maar het zou best nog wat lastiger kunnen. Ik zou
bijna willen zeggen; hoe zwaarder hoe beter. Over het algemeen denk ik dat Nederlanders en Duitsers hier sneller afhaken dan studenten van verder. Voor hen is het veel gemakkelijker om hier te komen, terwijl voor mij alleen het regelen van een visum al ongelooﬂijk veel werk is. Het heeft
mij erg veel moeite gekost om hier te komen, dat doe je
pas als je echt heel graag wilt. Ik ga hier echt niet zomaar
weg.’

Nikki Hofmeester
gestopt na een jaar Diermanagement, VHL Leeuwarden.
‘Nog zwaarder? Ha,ha, ik vond het eerste jaar nu al zwaar.
Ik studeerde diermanagement en ben in de zomer na
mijn eerste studiejaar gestopt. De reden hiervoor was dat
ik in veel van de vakken niet voldoende geïnteresseerd
was, en daardoor niet de motivatie had om ze te halen. Als
VHL het eerste jaar gaat verzwaren denk ik dat je mensen
gaat ontmoedigen die de studie wel heel leuk vinden. Het
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zou voor mij persoonlijk niet geholpen hebben als het eerste jaar werd verzwaard. Ik zou in dat geval ook niet eerder
met de studie gestopt zijn, het eerste jaar zou ik sowieso
hebben afgemaakt om zeker te zijn van mijn keuze.’

Aart van der Velde
Bos- en natuurbeheer (niet afgemaakt), VHL Velp.
‘Het lijkt me prima om het eerste jaar te verzwaren. Dat
was voor mij misschien gunstig geweest. Zelf had ik destijds iets van veertig studiepunten en daarmee mocht ik,
met de hakken over de sloot, verder. Thuis werd ik gepusht om door te gaan en bij Larenstein (VHL bestond
nog niet) viel ik tussen wal en schip. Ik had geen mentor en
niemand stelde me de kritische vraag of Bos- en natuurbeheer echt iets voor mij was.
Na zes jaar ben ik afgelopen jaar zonder diploma vertrokken. Achteraf heb ik er spijt van dat ik niet eerder ben gestopt. Ik had beter een praktischere mbo-opleiding kunnen doen. Ik kan best denken, maar werk liever met mijn
handen. Nu heb ik een eigen bedrijf in bestrating en
grondwerk. Afgelopen winter heb ik een camping aangelegd in Zeeland. Dat soort dingen vind ik echt leuk.’

Jorrin Biersteker
Eerstejaars Tuin- en landschapsinrichting, VHL Velp.
‘Ik vind het goed dat ons eerste jaar al is verzwaard. Ik
moet er erg hard voor werken, maar haal nog steeds al
mijn punten binnen. Met mijn studiegenoten gaat het
ook wel goed. In mijn klas zijn er twee of drie van de dertig
afgehaakt, een aantal heeft daarnaast niet alle punten. Of
de voorlichting eerlijk was? Misschien hadden we meer
uitleg moeten hebben over de vakinhoud, maar ik denk
dat je van te voren nooit helemaal kunt weten wat een opleiding precies inhoudt.’
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VHL’S GET-TOUGH POLICY

Abigail Wall

Maarten ter Haar

Tweedejaars Tuin- en landschapsinrichting, VHL Velp, uit
Frankrijk.
‘Ik vind dat ik in mijn eerste jaar heel veel moest doen.
Vooral het einde van het jaar was vreselijk druk. In mijn
klas is meer dan de helft uitgevallen en zelfs nu vallen er
nog mensen uit. Ik denk dat de maatregel een goed idee
is. Onze hele opleiding is zwaar, dan kun je maar beter goed
voorbereid zijn. Ik heb deze studie vanuit Frankrijk gevonden en ben Nederlands gaan leren om hier te kunnen studeren. De voorlichting had wel wat beter mogen zijn. Ik
wist vooraf bijvoorbeeld niet welke vakken ik hier ging
krijgen.’

Negendejaars Dier- en veehouderij, VHL Leeuwarden.
‘Het eerste jaar moeilijker maken vind ik een slechte aanpak om langstuderen tegen te gaan. Dat ik langer over
mijn studie heb gedaan lag niet aan de zwaarte van het
eerste studiejaar. Ik ben de eerste drie à vier jaar van mijn
studie namelijk veel aan het werk geweest, en daardoor
was ik minder met studeren bezig. Ook heb ik lang moeten revalideren na een auto-ongeluk, waardoor de studie
op een lager pitje kwam te staan en heb ik in de jaren daarna veel tijd in de studentenvereniging gestoken.’

Jeroen Duel
Tweedejaars Land- en watermanagement, VHL Velp.
‘In het eerste jaar zat ik in een projectgroepje met collega’s die niet gemotiveerd waren. Mede daarom heb ik zelf
mijn propedeuse niet kunnen halen. Nu heb ik misschien
met de twee meest extreme studenten samengewerkt, maar
ik zou het beter vinden als zulke afhakers bij elkaar gezet
worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar meerdere malen
afwezigheid bij verplichte colleges. Misschien helpt het
ook als meer vrouwelijke studenten worden aangetrokken. Vrouwen hebben soms een andere kijk op dingen
dan mannen en dat leidt meestal tot een waardevolle toevoeging aan het project.’

Bob Smid
Gestopt in eerste jaar Diermanagement, VHL Leeuwarden.
‘In juni van mijn eerste studiejaar moest ik stoppen met
de studie Diermanagement. Dit kwam doordat ik een verplicht tentamen niet had gehaald. Voor de herkansing
haalde ik een 5,4, ook net onvoldoende dus. Toen werd
mij verteld dat ik moest stoppen met Diermanagement
omdat ik genoeg kansen had gehad. Het is voor mij heel
frustrerend dat ik niet nog een extra kans heb gekregen om
het tentamen over te doen, want ik had veel motivatie en
vond de studie erg leuk. Ik ben hierna nog met de studie
Kust en zee begonnen, maar deze voldeed niet aan mijn
verwachtingen, en daarom ben ik ook hiermee gestopt.
Momenteel ben ik aan het werk. Als de studie zwaarder
was geweest zou ik waarschijnlijk toch niet eerder gestopt
zijn met de studie, aangezien ik het zo leuk vond.’

By raising the bar in the
ﬁrst year, VHL hopes to
weed out potential dropouts earlier. What do students – and dropouts –
think?
Jorrin Biersteker (1st
year) is in favour: she is
keeping her head above
water in an already
toughened-up ﬁrst year.
Liza Lievens (1st year) is
against: she would rather
see clearer learning
goals. Abigail Wall (2nd
year) from France feels
her ﬁrst year was tough
enough. Astri Dewanto
(1st year, from Indonesia) says, ‘the tougher
the better’: it was such
an obstacle race job to
get to Wageningen, she
wants to make the most
of it. Nikki Hofmeester
dropped out after one
year and thought it was
quite tough enough,
thank you. Aart van der
Velde scraped through
into the second year but
failed later: a tougher
ﬁrst year could have
helped him, but the lack
of guidance was the crucial factor. Maarten ter
Haar is in his ninth year
for various reasons – not
including an overly light
ﬁrst year. Jeroen Duel
says he failed his ﬁrst
year because of lazy
project-mates, so he’d
like to see the slackers
clubbed together. And
Bob Smid is sore that he
was kicked oﬀ a degree
programme he loved after narrowly failing the
one resit he was allowed.
All in all, perspectives
and problems seem too
diverse for a one-sizeﬁts-all solution.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Resource volgt een jaar lang de belevenissen van Wietske en Marit, eerstejaars
voeding & gezondheid. Deze aﬂevering: saaie voedingsmiepjes of sexy & leuk?

WIETSKE EN MARIT…
zouden het niet nog eens doen
Verschrikt kijkt Marit op. ‘Komt
de fotograaf echt nu al? Ik heb
net mijn joggingbroek aangetrokken.’ Vlug probeert ze zich nog
op te maken. Tevergeefs, de fotograaf staat al op te gang.

EN VERDER…

‘Achteraf zouden we hier niet aan
meegedaan hebben’, vertelt Wietske. ‘Een keertje is best leuk, maar
elke keer weer opnieuw dat is best
een gedoe. Mijn weekend is altijd
prima, maar vaak gewoon hetzelfde. Ik heb soms geen idee waar ik
het nu weer over moet hebben. ’

…is het tussen Wietske en Jan
nog steeds dik aan en moet
Marit naar de kaakchirurg. ‘De
vorige keer viel het best mee.
Lachen en eten doet alleen heel
erg veel pijn, en die jongens in
huis maar extra grappen maken.’
De vierwekelijkse periode bevalt
hen goed. ‘Na vier weken heb ik
wel genoeg van de practica. Dan
ben ik blij dat het er geen zes
zijn’, aldus Marit.

‘BRAVE SPACECAKE’
Zo’n maandelijks interview is natuurlijk ook best ingrijpend. Verlaat je net de middelbare schooltijd, houdt Resource plotseling je
privéleven bij. ‘Nog steeds geen
vriendje, Marit?’ (‘Nee, als ik iets
zie dan..’) ‘Wietske , vertel eens,
zijn er de afgelopen tijd nog foute
mannen op je afgestapt?’ (‘Ja,

maar het zou wel lullig als ik daar
de details van ga vertellen.’)
En tot overmaat van ramp kunnen wildvreemden ook nog eens zo
een reactie bij elke Wietske en Marit plaatsen op resource.wur.nl.
Een voorbeeld. ‘…Het enige dat het
lezen over deze stereotype voedingsmiepjes van de volstrekte on-

uitstaanbaarheid redt, is het feit
dat ze wel vrij hip lijken…’ Dat
schreef ene Piet is er niet naar aanleiding van de vorige editie. Daarin
vertelde het tweetal dat ze een
spacecake van huisgenoten afsloegen. ‘Ik wist niet eens dat je commentaar kon leveren zeg’, aldus
Wietske. ‘Maar inderdaad, bij het
vorige stukje over spacecake kwamen we wel heel braaf over’, geeft
ze toe. ‘Ik vond het ook niet echt
kritiek op ons, meer op het stukje.
Zelf zou ik ook niets willen lezen
over mensen die iets niet gedaan
hebben.’ Ook Marit zit niet met
de reacties in haar maag. ‘Ach ik
ken die mensen toch niet. Ik neem
niet eens de moeite om te reageren.’
NIEUWE STEREO-INSTALLATIE
Eén meevaller hebben de dames dan weer wel: door hun huisgenoten worden ze niet om de
oren geslagen met uitspraken die

ze in Resource doen. ‘Al had Jasper
wel ineens zogenaamd de ideale
man voor mij’, zegt Marit. Zelf bladert ze ook niet meer terug in ouder nummers. Ook zijn er geen uitspraken de dames nu op terug
moet komen. Wietske houdt nog
steeds niet van vla met vruchtjes
en Marit koopt haar kleren nog
steeds in een echte stad. ‘Superhandig, zo kom ik ook nooit ineens in de verleiding.’ Alleen Marits zorgen in het eerste nummer
over geluidsoverlast bleken onterecht. ‘Dat is nu eerder andersom.
Onze onderburen klaagden vorige
week nog over de stereo. Nou ja,
van onze huisgenoot Jasper dan.’
LEUK LEVENTJE
Soms vindt het tweetal de beschrijvingen wel wat overdreven. Hoe
Wietske en Marit zichzelf dan zouden beschrijven? ‘Sexy en leuk’,
grapt Wietske, vervolgd door een
moment stilte en ‘je schrijft er
toch wel bij dat het een grapje is
Stijn van Gils
hè’.
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CREDIT FOTOGRAAF

M & W DON’T LOOK BACK

TUNESIË. Lobke de Pooter is op stage in Tunesië. Afgelopen december braken er rellen uit en werd de president verjaagd. De derdejaars Internationaal land- en waterbeheer zat een paar dagen opgesloten in haar eigen
huis. ‘Na de vlucht van president Ben Ali werd het echt onveilig. Zijn veiligheidstroepen trokken schietend en
plunderend door de wijken. In mijn wijk werden blokkades opgeworpen en mijn buurmannen stonden elke avond,
gewapend met metalen staven, voor de deur van het gebouw.’ Later was Lobke bij een demonstratie op de
Champs Elysees van Tunis. ‘Een vreedzame, zelfs uitbundig vrolijke en zeer indrukwekkende dag.’ Ondanks alles
heeft ze zich nooit onveilig gevoeld. ‘Ik ben nogal Zeeuws nuchter ingesteld.’. NM

SR: nieuwe FOS-bijdrage oneerlijk
De Studentenraad en de universiteit zijn het fundamenteel oneens
over de verdeling van de bestuursbeurzen. Grootste pijnpunt
is de vaste maandelijkse bijdrage
die de universiteit wenst.
Nu krijgen studenten die bestuurswerk doen nog een FOS-bijdrage
(Financiële Ondersteuning Studenten) die afhankelijk is van de
studieﬁnanciering en dus het inkomen van de ouders. Thuiswonende studenten krijgen bijvoorbeeld minder dan uitwonenden.
Maar de Raad van Bestuur van Wageningen UR wil dat systeem op de
helling. Reden daarvoor is de tijdrovende administratieve rompslomp die een en ander met zich
meebrengt. Een vaste bijdrage per
maand die voor iedereen gelijk is,
lost dat probleem op.
Maar de studenten zijn mordicus tegen, zegt Veste-woordvoerder
Luuk Brinkman. Zij eisen dat de
omstreden maatregel van tafel
gaat. Belangrijkste argument tegen
de vaste bijdrage is dat zo’n verde-

ling oneerlijk is. De maatregel pakt
volgens Brinkman slecht uit voor
studenten met een aanvullende
beurs. Die dreigen aanzienlijk
minder geld te krijgen dan in het
oude systeem. ‘ De mogelijkheden
voor mensen met een aanvullende
beurs om zich actief in te zetten
voor een vereniging worden kleiner. Een eerlijke verdeling van het
geld kan niet meer worden gegarandeerd.’

Daar staat tegenover dat er meer
maanden zijn te verdelen over de
verenigingen. Maar daarmee wordt
volgens Brinkman de oneerlijkheid niet weggepoetst. Een vaste
bijdrage is volgens de Studentenraad bovendien in strijd met de
wet. Brinkman: ‘Studenten mogen
niet meer geld krijgen van de universiteit dan via hun beurs. Thuiswoners sluit je dus met een vaste
bijdrage uit.’

LAGERE VERGOEDING
De FOS-pot is al drie jaar bevroren
op 550.000 euro. Het geld wordt tot
nu toe onder de verenigingen en
clubs verdeeld via een ingewikkeld
stelsel van regels. Leidend daarin
zijn naast het ledenaantal ook de
werkdruk. Een grote studentenvereniging bijvoorbeeld krijgt volgens
Brinkman ongeveer 144 maanden
vergoeding. De gemiddelde maandelijkse vergoeding bedraagt 317
euro.
In het nieuwe voorstel van de
RvB komt een vaste maandelijkse
bijdrage uit op ongeveer 266 euro.

EENVOUDIGER
De verdeling van het geld wordt in
nieuwe systeem in ieder geval een
stuk eenvoudiger. Daarover zijn de
studenten en de universiteit het
wel eens. Maar de vaste bijdrage is
volgens Brinkman onacceptabel.
Dat is Kropff afgelopen dinsdag
meegedeeld. Volgens de studenten
lost het digitaliseren van de FOSinschrijving de administratieve
problemen grotendeels ook op.
Kropff heeft toegezegd de vaste bijdrage nog eens onder de loep te
nemen en te zoeken naar alternatieven. RK

So how is it to be tailed
by Resource journalists
and photographers as a
fresh-from-high-school
ﬁrst year? Marit and
Wietske don’t take back
anything they say, but
they slightly regret letting themselves in for it
in the ﬁrst place. What
with photographers
showing up when you’re
still slopping around in a
tracksuit, and barbed
comments on your goodie-goodie behaviour on
resource.wur.nl… Luckily,
the girls are resilient and
their ﬂatmates have been
merciful.

STAYING COOL IN TUNIS
Lobke de Pooter found
herself living behind the
barricades during her recent internship in Tunis.
There were some hairy
moments but she kept
her Dutch cool and never
felt threatened. In fact,
she enjoyed a cheerful
demo on the Tunis
Champs Elysees.

FOS PLANS ‘UNFAIR’
The student council and
the university disagree
on the distribution of ﬁnancial support (FOS) for
students who help run
student societies. This
has always varied according to their parents’
means and whether they
live at home. The university wants to simplify the
system with a ﬁxed rate.
Unfair, say students.
Those on full grants will
not be able to aﬀord to
do management work.
Rector Martin Kropﬀ is
going to take a fresh look
at it.
The full story?
resource.wur.nl/en
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DUIVELS

MONOGAAM?

In 1320 werden meikevers voor de kerkelijke rechtbank van Avignon
gedaagd én veroordeeld. En, jawel, de meikeverplaag verdween ook echt.
Daarmee werd het overwicht van de kerk over de duivelse krachten eens
te meer bewezen, zo staat te lezen op groenecanon.nl. Toch blijft de
vraag: hoe heeft de kerk het echt voor elkaar gekregen?

Hoe meer we drinken, hoe monogamer we zijn. Ja, dat lees je goed. Twee
Belgische economen hebben dat verband aangetoond. Na studie van liefst
300 samenlevingen, van de oude Grieken tot nu. Het verband is universeel. Meer drank, minder vrouw (of man, natuurlijk). Hé Belgen: is het
niet minder vrouw, meer drank?

CULT <<

Midas over insecten,
mensen en andere beesten
STIJN << ‘I
Volgende week
Het is kwart voor zeven. Met krachtige passen ijsbeert een grote
man over het bescheiden treinstation van Rheden. Hij voert een intensieve dialoog. Ik luister, al kan ik net niet verstaan waar het over
gaat.
Wekenlang heb ik gedacht dat deze man via headset en iPhone de
wereld toesprak. Dat het een vertegenwoordiger was, of een zwaar
gestreste manager. Inmiddels weet ik dat hij vooral met zichzelf
praat.
In de verte hoor ik de slagbomen dichtgaan, een koude windvlaag
kruipt door mijn jas. Met halfopen ogen verzin ik mijn weekplanning. ‘Dus, als ik nu vanavond mijn column schrijf, dan kan ik dinsdag en donderdag nog wat leren en heb ik woensdagavond alleen
nog bijles Engels. Ai, een kamer in Wageningen zoeken schiet er
dan deze keer bij in. Maar ach, dat komt volgende week wel’. Ik
spreek mezelf bijna hardop toe. In de trein vallen mijn ogen dicht,
de automatische piloot neemt het over en een uur later strompel ik
moe, futloos en denkend aan m’n thermoskan met kofﬁe, het Forum binnen.
Zo gaat het al ruim een half jaar. Steeds weer neem ik me voor om
volgende week een kamer te gaan zoeken en steeds weer komt er
iets dringenders tussen. Naast moe, ben ik een parasiet van mijn
omgeving geworden. Dagelijks wordt door mijn Rhedense huisgenoten voor mij gekookt, bijna wekelijks logeer ik bij een Wageningse medestudent. Zelfs voor een ﬁetstocht ben ik afhankelijk van anderen, want tja, ook het kopen van een ﬁets staat voor volgende
week op het program.
Volgens mij is er een duidelijke parallel met mensen die in de
schuldhulpverlening terecht komen: ik reis omdat ik geen kamer
heb en omdat ik moet reizen heb ik geen tijd om een kamer te zoeken. Dus daarom reis ik en, nou ja, het beeld is helder, denk ik.
Daar sta ik. Het is kwart voor zeven. Met krachtige passen ijsbeert
een grote man over het bescheiden treinstation van Rheden. Hij
voert een intensieve dialoog en ik maak in mijn hoofd een weekplanning. ‘Die kamer, dat komt volgende week wel’, spreek ik mezelf toe.
Ruim een half jaar verwachtte ik dat ik echt een kamer ging zoeken.
Inmiddels weet ik dat ik alleen in mezelf praat. Stijn van Gils
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k had graag een insect willen
zijn. Een metamorfose halverwege het leven, waarna je een compleet ander leven krijgt, wie wil dat
nou niet?’ Aan het woord is Midas
Dekkers, welbekend bioloog en
schrijver van tientallen boeken
over dieren en beesten. Op 16 februari komt hij naar Wageningen
om in een lezing te vertellen over
zijn fascinatie voor insecten, in het
kader van de lezingenserie Insecten en Maatschappij die het laboratorium voor Entomologie organiseert.
Dekkers is vooral onder de indruk
van biologische vermogen van insecten om zich te verpoppen. ‘Stel
je voor dat je god bent. Ik zou al
trots zijn als ik één leven zou creëren, van een vlieg bijvoorbeeld.
Maar het is toch een wonder als je
er in slaagt om eerst een larf te maken, met daarbíj het mechaniekje
om de larf in een vlieg te veranderen.’
Dat verpoppen moet de mens een
voorbeeld zijn, vertelt de bioloog
met zijn bekende ontspannen stem
als hem gevraagd wordt alvast een
tipje van de sluier te lichten. ‘Mensen hebben moeite met opvoeden,
omdat ze hun kinderen beschouwen als kleine volwassenen. Neem
een voorbeeld aan de insecten: een
larf heeft als levensdoel eten en
groeien, terwijl een volwassen insect als enige doel de voortplanting heeft.’ Die twee levens moet je
niet door elkaar halen, wil hij maar
zeggen, een gedachte uit zijn bekroonde boek De Larf.

Midas Dekkers

‘Het aardige van insecten is dat ze
zo klein zijn, en toch zeker zo succesvol op aarde zijn als de mens.
Verreweg de meeste dieren op aarde zijn insect. Als er één beestje is
dat de nieuwsgierigheid opwekt is
het wel het insect’, zegt Dekkers.
Hij vertelt dat hij zelf als kind insecten in potjes stopte en ze de
pootjes uittrok. ‘Het is vooral voor
jongetjes onweerstaanbaar. En het
was misschien wel mijn eerste wetenschappelijk experiment: links
een pootje uittrekken en kijken of
het beestje dan naar links of naar
rechts gaat lopen.’
Wie meer wil weten van Midas kan
tot het voorjaar wachten op zijn
nieuwste boek, waarin hij schrijft
over zijn liefde voor roodharige
vrouwen. Maar je kan natuurlijk
ook komende week gaan luisteren
JT
in Forum.
Datum: 16 feb 2011
Tijd: 20:00.
Locatie: Forumgebouw, zaal C222
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NIKS AAN DE HAND
Een bedevaart naar Mekka kan je leven veranderen. Een docent van de
Hogeschool van Amsterdam wil vrouwen geen hand meer geven. Maar
gelukkig is dat niet uit gebrek aan respect. Nee, hij blijft de vreemde
wezens groeten met een hand op zijn hart en een buiging. Klinkt als
blowen zonder inhaleren.

NO TIME, NO ROOM

Studenten toch de sigaar
Eind januari lieten zowel studenten als hoogleraren luidruchtig
hun protest horen tegen de
plannen van het kabinet. Maar
hoe staat het daar nu mee? En
hoe gaat het met de acties? We
zetten de nieuwsberichten voor
je op een rij.
1 februari - Halbe Zijlstra wijkt
geen millimeter voor de protesten
van de studenten. In het wetsvoorstel dat hij op 1 februari naar de
kamer stuurt, houdt hij vast aan de
boete van drieduizend euro voor
langstudeerders per 1 september.
De regeling geldt ook voor de huidige studenten. Daarmee legt de
staatssecretaris een advies van de
Raad van State naast zich neer.
3 februari - Zijlstra ziet wel af van
het plan om universiteiten ook te
beboeten voor langstudeerders.

‘ZEBRAVINKEN
FOKKEN BRENGT
GEEN FORTUIN OP’

Dat is een onredelijke maatregel,
zo vond de Raad van State, omdat
instellingen onvoldoende invloed
hebben op het studietempo van
studenten. Goed, zegt Zijlstra, dan
moeten de instellingen die 190
miljoen euro maar gezamenlijk
ophoesten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel. Volgens een
boze HBO-raad laat Zijlstra daarmee zijn ware bedoeling zien, namelijk koste wat kost bezuinigen.
4 februari - De langstudeerdersboete voor huidige studenten zal
waarschijnlijk geen stand houden
voor de rechter, betogen diverse
staatsrechtgeleerden in de media.
Je kunt immers niet halverwege de
wedstrijd de spelregels veranderen. Zijlstra denkt dat het wel meevalt. Volgens hem is het juist oneerlijk als huidige studenten een
uitzonderingspositie krijgen.

7 februari – Uiteraard kon het niet
uitblijven: de klassieke bezetting.
Op maandag 7 februari planten actievoerders hun vlag op een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. De ‘ Universiteit van de
toekomst’ noemen ze het. Een
paar uur later zijn ze weer vertrokken. Studenten in diverse steden
kondigen soortgelijke acties aan.
7 februari – Het zat de politici kennelijk toch niet helemaal lekker,
de impact van zo’n demonstrerende stoet hoogleraren. In een
interview met De Volkskrant haalt
onderwijsminister Marja Bijsterveld stevig naar ze uit met de opmerking dat ze beter in de collegezaal hadden kunnen staan. Professoren zijn volgens haar te weinig
bij het onderwijs betrokken. De
bron van die bewering bleef duisHOP/RG
ter.

Zebravinken fokken, hoe kom je erop?
‘Het begon 15 jaar geleden toen ik van een buurman een paar vogels kreeg.
Daar zaten ook zebravinken bij. Ik hield ze in een volièretje in de tuin.’
Hoe fok je een vink?
‘Ik zoek twee goede kweekvogels bij elkaar en zet ze in een kooi. Na een
week zet ik er een nestkastje bij en dan gaan ze broeden. Op die manier
heb ik 25 koppels die zich twee keer per jaar voortplanten. Daar komen
160 vinken uit voort.’

Wie? Mark Oude Griep,
derdejaars Diergezondheidszorg
(bij VHL Leeuwarden)
Wat? Zebravinkenfokker
Waar? In Tours in Frankrijk
Waarom? Werd op 27 januari
voor de tweede keer op rij
wereldkampioen

Wat doe je met die beestjes? Kun je ze eten?
‘Nee, ik verhandel ze vooral aan andere kwekers. Maar het brengt geen
fortuin op, het is echt een hobby. Mijn titel is een hele eer, en ook vooral
erkenning voor de tijd die ik erin heb gestopt.’
Waarom was je beter dan je concurrenten?
‘Vogels worden beoordeeld op hun kleur, tekening en de conditie van de
veren. Op deze punten scoorde ik net zo goed als mijn concurrenten.
Maar die van mij waren groter en voller, daarom heb ik gewonnen. Ik had
veel vogels om uit te kiezen, ‘een goede kwaliteit in de breedte’ noemen
ze dat.’ NM

Waiting for the train,
Stijn ponders why he never ﬁnds time to look for a
room in Wageningen so
he can stop commuting. A
vicious circle: he commutes because he has no
room and because he
commutes he has no time
to look for a room. Room
for improvement somewhere.

OF BUGS AND MEN
Parents should take a leaf
out of the insects’ book,
says biologist and journalist Midas Dekker. In
the larva phase all they
have to do is eat and
grow, and larvae are not
expected to behave like
adult insects. Dekker will
be speaking of his fascination for the world of insects in the Forum on 16
February.

HIGHER ED: THE SCORE
What has happened since
the demos against education cuts on 27 January?
State secretary Zijlstra is
sticking to his guns on
charging students extra
for extended studies, but
has done a U-turn on ﬁning their institutions.
He’ll slash 190m euros
from their budget instead. This prompted further student demos on 7
February.

SIZE MATTERS FOR
FINCHES
Mark Oude Griep, student
of Animal Health at VHL
Leeuwarden, is the reigning world champion zebra ﬁnch breeder. Other
birds equalled his for colour, markings and condition, but his ﬁnches won
on size.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Nobelpark, Mörfelden-Walldorfplein
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Haagsteeg, de Elstar

I

Working at Wageningen University,
living in Nobelpark and Haagsteeg

After a hard day’s work, it is nice to come home to Haagsteeg or Nobelpark, Crutzen building,
two exceptional residential complexes only ten minutes away from the university.
- Both Nobelpark and Haagsteeg have 28 spacious three and four-room apartments
with luxuriously equipped kitchens and complete bathrooms
- Wide choice of accommodation types and layouts
- All apartments have their own patio or balcony
- The buildings have their own underground garage and/or underground parking lot
If you work at Wageningen UR and would like to learn more about Nobelpark or Haagsteeg,
you can now make an appointment to visit the show home by calling (026) 355 04 00.
For additional information, visit www.hureninhaagsteeg.nl or www.hureninnobelpark.nl.
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Hokjesdenken
Het was de week van de gezellige inzendingen, net zo gezellig als het
STUDIEPROTEST zelf. Anita’s Angels willen graag de groetjes doen aan Anita.
Loes Bugter mist haar collega Sylvia Teunissen. En, een berichtje van de
koﬃeclub: ‘Tijdens een bakje thee en een koekje, hebben we ons zojuist
gebogen over DE puzzel der puzzels. Er zaten weer een aantal breinbrekers
in, dus een heerlijk stukje aﬂeiding voor de donderdagmiddag.’
Hartverwarmend!
De goede inzenders: Cees Niemeijer, Herman Slink, Koﬃeclub Humane
Voeding 3e verdieping Bio, Anita’s Angels, Loes Bugter, DB Thymos 10/11,
Willem Menkveld, Leerstoelgroep Nematologie, Renée & Susan van der Salm,
De Boekenwurmen, Marianne van der Gaag, Ellen Slegers, Eef Velthorst,
Hanneke Pompe en Gosse Schraa, Ditje van der Vossen, Margareth Hop,
Willem de Visser, Marian Bos, Sexy Chickies, Evert Jan Bakker.

Horizontaal
1 Wordt onder de rivieren binnenkort weer alom gescandeerd 5 Klassieke
bejaarde 9 Wijnoogst 12 266 euro voor de student 13 Reed of Landré
15 Iets los maken 16 Kan tropisch, subtropisch, gematigd of polair zijn
19 __stad, ﬁlm van Spielberg 20 Bijv: 21 Markus of Aarsema 22 __ Koch,
magisch-realistische schilder 26 __ What, P!nk 27 Edelgas 28 Voederbak
31 Extraatje dat Verhagen van de Wageningse studenten kreeg 35 Ochtendgodin 36 Hij verdient binnenkort minder dan Jan-Peter 37 Optie voor
carrièremakers binnen de universiteit 38 Kan iets aardigs beroerd uit komen
39 Stukje vooruitgang 40 Inhoudsopgave 41 Multimediaal telefonisch
bericht

Verticaal
1 Verkorte verkorting 2 Door de Kinks bezongen dochter van Brood 3 Ojos
__, hit van Shakira 4 Loopt rond om te zien en gezien te worden 5 Optie
voor carrièremakers binnen de universiteit 6 Onderzoekspoot van de WUR
7 __ van Seters, acrobatisch bioprocestechnoloog 8 Maakt het programma
uitvoerbaar 9 Robert __, bluesmuzikant (Right next door (Because of me))
10 Wil een bijzonder hoogleraar gaan ﬁnancieren met ‘crowd funding’ (5+4)
11 De U van CU 14 Lekker ontspannen tussen de droge korrels 17 In de
vertaalslag 18 Tot __ kan ik met je meegaan 22 Geheimzinnige Griekse letter
23 Beer met een hoog aaibaarheidsgehalte 24 Daar __ een mens van op
25 Even in alle __ 26 Beetje (geknoeid) 29 Toeristische plek waar je ingedrukt kan worden 30 Tussen Fins en Russisch 31 Daarin heb je het naar je
zin 32 Wordt aangevoerd door Nadal 33 Belle__ 34 Dat beroep is steeds
vaker op tv te zien
Mail de groene hokjes uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl, de oplossing
staat donderdag op resource.wur.nl.

Cees van Schaik
Op 4 januari jl. werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden als gevolg van een hartstilstand
van onze collega Cees van Schaik.
Cees is 51 jaar geworden.
Cees was een markante persoonlijkheid, met zijn (bijna) twee meter lengte een boom van een vent.
Zijn overlijden is bij ons ingeslagen als een bom. Het is voor ons
als collega’s onwerkelijk dat we
hem niet meer met zijn motor op
zijn werk zien komen, niet meer
zien zitten in zijn eigen stoel bij
het samen koﬃe drinken en de
werkbesprekingen. Die plek zal
voor altijd leeg blijven.
Cees werkte sinds 1 juni 1976 bij
Wageningen Universiteit. Hij was
jarenlang werkzaam als voorman
in de botanische tuinen en verzorgde de laatste jaren het groenonderhoud rondom gebouwen in
geheel Wageningen. Hij was een
vakman, een hovenier in hart en
nieren en de spil van de groep.
Cees was zeer collegiaal, recht
door zee, kon slecht tegen onrecht
en hij stak zijn mening dan niet onder stoelen of banken. Hij had altijd veel voor een ander over en
wist altijd goed de gevoelens en
vragen van collega’s onder woorden te brengen, het laatste jaar
nog bij de voorgenomen veranderingen bij de groenvoorziening.
Cees was puur, een echte levensgenieter, genoot elke dag van zijn
koﬃe en sigaretje, had altijd goede
zin, hij had gevoel voor humor en
was altijd in voor een geintje. Wou
het iedereen naar de zin maken.
Zijn handen konden maken wat zijn
ogen zagen. Hij wist altijd weer
een creatieve oplossing te bedenken als er een machine(onderdeel)
kapot was, een oplossing die de
organisatie veel geld bespaarde.

Cees begon ’s morgens vroeg met
zijn werk, maar ‘om half vijf is het
avond’ was een gevleugelde uitspraak van hem. Hij had vele verhalen en een rijke fantasie over de
toekomst. Die toekomst is nu plotseling afgebroken. We zullen Cees
missen. Wij wensen Jaqueline, Naomi en Herwin, de rest van de familie, kennissen en collega’s veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Ab Hendriksen, hoofd Groenvoorziening,mede namens alle collega’s
van de Groenvoorziening Facilitair
Bedrijf Wageningen UR.

mededelingen
Student Council election
The Student Council 2011/2012
election will be held from Monday
23 May 2011, 00:00 hrs to Monday
30 May 2011, 23:59 hrs inclusive.
The complete time schedule for the
Student Council election can be
consulted at SSC online and EDUweb. A copy of the decision of the
Student Council will be available
for inspection at the oﬃce of the
Secretary of the Student Council.
Any person concerned may lodge a
notice of objection to this decision
until 17 February 2011 inclusive,
with the Secretary of the Student
Council, Hermijn Speelman, Costerweg 50 (Room 2035), P.O. Box
9101, 6700 HB Wageningen.
ADVERTENTIES

Zoek je een bijbaan naast je studie?
Wij zijn op zoek naar: Flex medewerkers
Beheers je de Nederlandse taal, heb je
geen problemen met oproepwerk
en ben je ﬂexibel ingesteld?
Bel:0317-421832 (Jaap Jochems)
Of mail: info@postservice.nl

Master of Latin American Studies
Ź Multi-disciplinary study of

15 months, including three
months fieldwork in Latin
America
Ź Information days: March 4
and May 13, 15.30 hours,
C EDLA – Centre for Latin
American Research and
Documentation
Keizersgracht 395-397
1016 EK Amsterdam

www.cedla.uva.nl
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Where innovation starts

Kies je master aan
de beste universiteit
van Nederland
Meld je nu aan voor de Masterdag van 28 februari 2011
op www.tue.nl/masterdag
Beste technische universiteit van Nederland volgens Keuzegids Universiteiten 2011
en Beste Nederlandse universiteit in de Times Higher Education-ranking 2010

Meld je aan op www.tue.nl/masterdag

Jia,
Meikun bij CGI,
t
n
a
lt
u
s
ICT-con aar master
h
d
e
de
n.
in Leide

Maak je ambities waar met
een master in Leiden.
Kom naar de Mastermaand Maart.

Become one of the leading management
scholars of the future!
Erasmus Research Institute of Management - E R I M

“In Leiden leerde ik al met verschillende
culturen om te gaan.”

Join the Erasmus Doctoral Programme
in Business and Management
FIELDS OF SPECIALISATION:
Logistics & Information Systems, Organisation & Innovation,
Marketing, Finance & Accounting, Strategy.
Do you want to study at European top research
school in management? The Erasmus Research
Institute of Management (ERIM) in Rotterdam
is the joint research institute in the field of
management of Rotterdam School of
Management, Erasmus University and the
Erasmus School of Economics. Both schools
operate at the frontier of knowledge-creation
and have a world-class reputation in business
and management research.
We offer a Research Master programme
in Business Research and full-time paid PhD
positions in Management. The programme
is open to university graduates from business,
economics, psychology, and engineering.

Check our website for PhD vacancies!

ERIM: Top 3 European Research Institute
in Management (CWTS ranking 2010)

Programma en data
mastersinleiden.nl
Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.
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Wageningen UR zoekt:
Controller ﬁnanciële processen
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0002-6

Nufﬁc account manager
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0002-8

Senior Communicatieadviseur
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: 0016

Manager Bioreﬁnery & natural Fibre Technology
Food & Biobased Research, Wageningen; vacaturenummer: AFSGBBP-0000

Directiesecretaris Algemeen Directeur
Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-DIR-0004

Biochemisch analist
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0009

R&D engineer computer vision
Food & Biobased Research, Wageningen; vac.nummer: AFSG-FFC-0015

Secretaresse (studentensecretariaat)
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-HNE-0020

11 & 12 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl

PhD position in Organic and Catalytic Chemistry
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-VPP-0002

Veterinair epidemioloog / modelbouw
Central Veterinary Institute, Lelystad; vacaturenummer: ASG-CVIONDZ-0008

Veterinair epidemioloog / risico analist
Central Veterinary Institute, Lelystad; vac.nummer: ASG-CVI-ONDZ-0016

Assistant Experimental Zoology
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ASG-DW-EZO0000

PhD candidate in molecular/medical biology
Wageningen UR, Lelystad; vacaturenummer: ASG-DW-HMI-0004

VIND JE HET LEUK OM KENNIS
OVER TE DRAGEN (`125 / DAG)?
Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie,
Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en B
en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in contact met
(assistent)docenten. Uitermate leerzaam en goede verdiensten: `125 per dag
(incl. logies en maaltijden). Je kunt rekenen op een gedegen opleiding. Heb je
minimaal een 8,0 (CSE) voor het vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge
cijfers voor je overige vakken, mail dan je CV en ingescande cijferlijst van de
middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl. Zie ook
www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.

93rd Dies Natalis, 9 March 2011

(Project) controller
ASG, Wageningen; vacaturenummer: ASG-STAF-0001

PhD student NWO – ESS
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CWK-0101

Botenbaas
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-SPORT-0001

Experienced project leader in detection methods in food safety
Rikilt, Wageningen; vacaturenummer: RIKILT-CT0000

Ervaren en nieuwsgierige Analist residu-onderzoek
Rikilt, Wageningen; vacaturenummer: RIKILT-DGM0000

Tenure Track Universitair (Hoofd) Docent Professionele
ontwikkeling van docenten groen onderwijs
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ECS-0001

PhD position in environmental economics of marine ecosystems
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ENR-0007

Food for Health
With contributions by Louise Gunning (Health Council of the Netherlands), Willem de Vos
(Wageningen UR) and Martin Kropff (Wageningen UR).

Administratief Medewerker Agrarisch
LEI, Oisterwijk; vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0000

Assistant Professor Public Administration and Policy (Tenure Track)
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-PAP-0003

All students and employees of Wageningen UR are invited! Programme and registration:
www.dies.wur.nl
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Double Dutch Diaries
I ﬁnd it strange and at the same time interesting when a Dutch friend turns down the chance to
participate in an event or activity simply because he or she had scheduled another activity at that
particular time - one which is usually of less importance.

As far as I know, you keep a diary just for activities that you cannot afford to miss or if there may be
grave consequences if you do miss them. Interestingly, a typical Dutch person ﬁlls his or her diary
with every bit of activity to be done every single day. Let’s picture you trying to make an appointment with a typical Dutch person.
‘Hey good morning, can we do our assignment later today, maybe 4pm?’ You are likely to get this
reply: ‘Ha no!’ Looking at the diary… ‘4 to 5pm: Skype call to my brother in Spain. I have missed
him so much.’ And if you reply, ‘Okay, that’s nice, we can do it at 5pm’, the diary will be consulted
again and the next reply is likely to be, ‘No, because 5.10: go shopping, 5.30: start cooking, 6
o’clock: dinner.’ If you respond with, ‘7pm is not too late for me, we can do it then’, a typical Dutch
person will still look at the diary and say, ‘Sorry, 7pm I walk my dog, 7.30pm I groom my rabbit.’ If
you would still like to be ﬂexible, and say ‘what about 8pm?’, you’re in for another blow: ‘Even kijken… No, 8 to 9.30pm: squash, and at 10pm I go to bed.’
Maybe by now you are a little frustrated and say, ‘but can’t you play squash another day?’ The reply
is, ‘No because Monday is my squash day. We can always do the assignment another day. Let me
look at my diary… Tuesday: no, Salsa. Wednesday: no, concert in Utrecht. Thursday: Ja! Let’s make
it Thursday, ja?...Ja, prima!’ Niyi A. Olabiran. Student International Agribusiness and Trade, VHL
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.

AGENDA
Een afspraak maken
met een Nederlander is
vreselijk moeilijk. Ik
heb een agenda voor
dingen die ik absoluut
niet mag missen, maar
een typische Nederlander legt al zijn activiteiten van de dag vast:
‘Zullen we straks aan
die opdracht werken?’
‘Hmm, van 4 tot 5 uur
Skype ik met mijn broer
in Spanje, dan boodschappen doen, koken,
eten, om 7 uur de hond
uitlaten en om half 8
mijn konijn kammen.
Om 8 uur squash en om
10 uur naar bed.’
‘Morgen?’ ‘Nee, salsa.’
‘Woensdag?’ ‘Concert in
Utrecht.’ ‘Donderdag?’
’Ja, prima!’

