Toekomst van Movie W
is ongewis

Agressieve ruiters vinden
paard minder betrouwbaar

Timing is crucial
for Sahel rice farmers

Wageningen UR biedt geen vervangende
ruimte voor ﬁlmhuis uit LA13. | p.6 |

Het paard reageert op hun dominante
lichaamstaal. | p.8 |

Every day’s delay after 15 March
means 140 kg less per hectare. | p.9 |
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JAAP + GPS

‘Je komt op de meest
bijzondere plekjes’

Jaap van Raﬀe, onderzoeker bos- en natuurbeheer Alterra

Geo-caching, het moderne
schatzoeken. Spoorzoeken met
de satelliet. Pionier Jaap van
Raffe is eraan verslingerd. Hij
schrijft er boeken over, legt sporen uit (caches), heeft er –samen
met collega Tineke de Boer- een
bedrijfje aan (www.jati.nl) en is
zelf zeker een dag in de week
aan het speuren. ‘Het combineert eigenlijk alles wat ik leuk
vind: natuur en nieuwe techniek. De natuur in met een
opdracht. En je beleeft nog eens
RK / Foto: Guy Ackermans
wat.’

‘YOU END UP IN SOME
STRANGE SPOTS’
Geocaching, the latest form of
treasure-hunting via satellite:
that’s Jaap van Raﬀe’s hobby.
And this Alterra-based researcher of forest and nature management is quite an addict. He
writes books on it, lays down
trails with caches at the end of
them, runs a company together
with colleague Tineke de Boer
(www.jati.nl) and spends at
least a day a week geocaching
himself. ‘It combines everything
I like: nature and new technology. You go out into the countryside with a goal. And you have
some interesting experiences.’
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‘VERBOD’ OPGEHEVEN
Wageningse coalitie verzet zich niet
meer tegen studentenwoningen op
campus.

EEN KWART EEUW UNIVERSITEIT
Maar Wageningen bleef een buitenbeentje tussen de ‘echte’ universiteiten.

EERSTEJAARS
Het komende halfjaar volgt Resource
Barsha en Ranjana uit Nepal. Hun start
is erbarmelijk.
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LENTEPAKKET
In den beginne was er het kerstpakket. Iedereen kreeg dezelfde doos, met daarin het
ene jaar een fonduestel en dan weer een set badhanddoeken met badschuim. Voor
de goede orde, dat haalde je op in december – die tijd dat je in het donker naar en
van je werk ging.
Maar… omdat niet iedereen hetzelfde wil, kwam er de cadeaubon. Mag je lekker zelf
kiezen. Dat kon dan tot 31 januari.
Maar dat was voor sommigen toch te snel, dus werd het 1 maart. En dit jaar is de termijn helemaal losgelaten. Met als gevolg dat nu 39 (!) procent zijn kerstcadeau heeft
verzilverd. De krokussen zijn bijkans uitgebloeid en zes op de tien medewerkers
heeft zijn kerstcadeau nog niet opgehaald.
Zo heeft het dus niets meer met kerst te maken. Terug naar het ouderwetse kerstpakket. Met zijn allen in december, samen uitpakken en dan lekker zaniken over de
inhoud. Dat verbroedert.
Gaby van Caulil

HAPPY EASTER?

The full story?
resource.wur.nl/en

Spring is springing and
more than half of Wageningen UR staﬀ have not
yet selected their Christmas present from the
online catalogue. The

system was brought in so
that people could choose
something they wanted.
Then the deadline was
abandoned so no one felt
rushed. Bring back the
good old days, says Gaby.

When you unpacked your
presents in the department in December. And
had a good grumble
about the contents. That
was the Christmas spirit.
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DEUR OPEN VOOR
WONEN OP CAMPUS

HALBE-HEFFING
NIET VOOR
SOCIALE MASTERS

ð 6WXGHQWHQZRQLQJHQRSGH
campus niet langer taboe.
ð 3ROLWLHNZLOèWRWDOHYLVLHRS
wonen’ in Wageningen.

Het verbod op huisvesting op de
campus heeft zijn langste tijd gehad, vinden de Wageningse coalitiepartijen. ‘Niets is nog taboe’,
vindt fractievoorzitter Lara de Brito van GroenLinks desgevraagd.
‘Om goede redenen is ooit besloten om wonen op de campus te
verbieden. Maar daar moeten we
niet blind aan vasthouden.’ ‘Er is
geen reden om tegen te zijn’, zegt
D66-fractieleider Karin van der
Burgt. En PvdA-leider Karin Horsman: ‘Ik acht de kans aardig groot
dat we voor woningbouwplannen
op de campus zijn.
GroenLinks en D66 stellen aan
huisvesting op de campus wel de
voorwaarde dat er niet alleen op de
campus wordt gebouwd. Van der
Burgt (D66): ’Belangrijk is dat er
snel studentenhuisvesting bij
komt. Maar we moeten wel voorkomen dat dat alleen aan de randen
van Wageningen gebeurt en niet in
het centrum. Wij zetten in op beide.’ Volgens De Brito van GroenLinks gaat het om een totale visie
op wonen in Wageningen. ‘Een
verbod op wonen op de campus
was nooit een doel op zich. Het
gaat om de vraag of studentenhuisvesting op de campus invloed heeft
op de levendigheid van het centrum.’

The full story?
resource.wur.nl/en
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- Wageningen betaalt langstudeerboete voor sociale
masterstudenten.
- De eerste universiteit die
Halbe-heﬃng compenseert.

$IJHORSHQZHHN]LMQGHODDWVWHWZHHKXL]HQWXVVHQ]ZHPEDG'H%RQJHUGHQ
)RUXPJHVORRSW+LHUNRPHQPRJHOLMNVWXGHQWHQZRQLQJHQ

MEER DAN IDEALIS
Die veronderstelde leegloop van
het centrum was tot nu toe de voornaamste reden om wonen, horeca
en detailhandel op de campus niet
toe te staan. Horsman (PvdA): ‘De
gedachte was dat als je op de campus van alles mogelijk maakt, je de
binnenstad uitholt. Maar het kan
elkaar natuurlijk ook versterken.
Vandaar dat we nu open staan voor
die discussie. Maar we willen het
wel onderbouwd hebben.’ Ook bij
de ondernemers staat de deur inmiddels op een kier.
Als tegenwicht voor woningbouw op de campus willen zowel
GroenLinks als D66 bebouwing

van open plekken in de stad.
Braakliggende terreinen zoals die
van Kirpestein en Van der Kolk of
de omgeving van Duivendaal, waar
Wageningen UR zich terugtrekt.
Van der Burgt noemt dat interessante opties voor particuliere investeerders. ‘Daar willen wij ook
op insteken. Idealis is een belangrijke huisvester, maar daar moeten
we niet alleen van afhankelijk
zijn.’ RK
Dinsdag 15 maart is er om 19.30 uur
in het gemeentehuis een openbare
bijeenkomst over verruiming van de
mogelijkheden op (onder meer) de
campus.

Studenten die een tweejarige sociale master in Wageningen doen
worden niet extra getroffen door
de langstudeerdersmaatregel. Een
eventuele boete wordt betaald
door de universiteit, zo beloofde
rector magniﬁcus Martin Kropff de
studenten tijdens een bijeenkomst
in de Leeuwenborch. Wageningen
kiest er voor om alleen tweejarige
masters aan te bieden, ook voor de
sociale studies. Studenten van deze studies krijgen hun studieﬁnanciering voor het tweede masterjaar
van de universiteit, en dat blijft zo.
EERSTE COMPENSATIEREGELING
Met de komst van de Halbe-hefﬁng
komt er een extra probleem bij.
Leeuwenborch-studenten met uitloop, hoe gering ook, worden dan
gezien als langstudeerders en krijgen een boete van 3000 euro. Die
boete neemt de universiteit voor
haar rekening, beloofde Kropff.
Zolang we de tweejarige masters
aanbieden, zullen we de studenten
op deze manier behandelen’. De
toezegging van Kropff bereikte landelijk de media omdat Wageningen de eerste universiteit is die de
Halbe-hefﬁng voor een deel van
haar studenten gaat compenseren.
NM

NO TABOO ON CAMPUS HOUSING

NO FINE FOR MSC STUDENTS

SPOILED FOR CHOICE

There seems to be a growing consensus in Wageningen that it is
time to allow student housing on
campus. The ban was based on
fears of a lifeless town centre.
There will be a public meeting on
the issue on Tuesday 15 March,
19.30.

Wageningen University has undertaken to pay the Dutch government’s planned ﬁnes on extra time
for Social Science students on the
2-year MSc programmes Wageningen opts for to safeguard quality
and breadth. The details are still to
be worked out.

Staﬀ take-up of their Christmas gift
from Wageningen UR is very low
this year. Only 39 percent of staﬀ
have made their choice from the
catalogue at Pluim.nl. Is it because
there is no deadline? Or because
they cannot choose between the
baﬄing range of options?
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ZESTIG PROCENT HEEFT NOG GEEN KERSTCADEAU
ð 6OHFKWVSURFHQWPHGHZHU
NHUVYHU]LOYHUGHè3OXLPé
ð (HQGHDGOLQHRQWEUHHNW

Half december kregen alle medewerkers een kerstcadeau, een voucher die toegang geeft tot honderden cadeaus. Dat kan van alles
zijn: een schoenpoetscursus, naar

de ﬁlm, naar de zorgboerderij, een
saunabezoek, of een gift aan het
goede doel. Zelf uit te kiezen via de
website pluimen.nl.
Slechts 39 procent heeft nu zijn
kerstpakket verzilverd. Begin
maart vorig jaar, toen de ‘Pluim’
nog een ‘Tinteling’ was, lag dat
percentage op 89 procent.
Het verschil met nu is dat er vorig jaar een deadline was, je kon je

kerstgeschenk tot 1 maart verzilveren. Aan de Pluim van dit jaar is
geen termijn gekoppeld. Het lijkt
erop dat medewerkers hun keuze
uitstellen.
Voor iedereen met keuzestress
of vergeetachtigheid: op de Pluimen-website kun je een geheugensteuntje instellen dat je per mail
tot zes keer aan het kerstgeschenk
herinnert. Niet-verzilverde vou-

chers zijn overigens geen meevaller voor Wageningen UR, dat heeft
de Pluimen voor alle medewerkers
al betaald.
Van de kerstpakketten die wel
besteld zijn, is de wijn het populairst (498 maal). Op forse afstand
gevolgd door het tijdschriftenabonnement en de badproducten van
Rituals (147). GvC

NRUW
>> STUDENT

1HSDOHVHHHUVWHMDDUVEDOHQYDQ
huisvesting
Volgens de een zijn ze ‘campy’, de ander
vindt hun leven tenenkrommend saai. Hoe
dan ook, de maandelijkse reportages in
Resource over de eerstejaars Wietske en
Marit wisten de tongen los te maken. Maar
helaas, de fans zullen het voortaan zonder
ze moeten doen. Daarvoor in de plaats begint dit nummer een nieuwe serie, dit keer
over twee Nepalese studenten, Ranjana en
Barsha. Het verhaal begint meteen goed,
want het tweetal baalt van de noodhuisvesting waar ze in terecht zijn gekomen. Zie
pagina 24. RG

>> PROVINCIALE VERKIEZINGEN

Meerburg statenlid in
Gelderland
Bastiaan Meerburg
(PRI, Lelystad)
is statenlid geworden
in Gelderland. Meerburg stond elfde op
de lijst van de VVD, net
genoeg voor een
zetel. De VVD
steeg van negen
naar elf zetels en

AS GOOD AS THEIR WORD
‘A promise is a promise’, said politician
Rita Verdonk, and today’s politicians like
to echo her sturdy sentiments. As he
watches them abandon the Ecological Main
Structure, Natura 2000 agreements and
the pledge to stop building mega farms in
Brabant, Joop Schaminee wonders what
their word is worth.

is daarmee de grootste fractie in Provinciale Staten van Gelderland. Meerburg is
raadslid voor de VVD in Wageningen. Die
plek geeft hij op. Meerburg wil zich met name inzetten voor Food Valley. Desgevraagd
zegt hij geen enkele ambitie te hebben
voor de landelijke politiek. ‘Ik ben wetenschapper. En wetenschappelijk diepgang is
in Den Haag geen belangrijke eigenschap.’
Ingrid Hijman (Onderwijsinstituut) viel net
buiten de boot voor een PvdA-zetel in PS.
RK

>> ÉÉN SLEUTEL

Idealis in actie tegen dubbelbewoning
Idealis gaat het komend jaar alle sloten
van haar afdelingen vervangen, waarna
studenten alleen nog onder voorwaarden
een tweede sleutel krijgen. Om veiligheidsredenen, zegt Idealis. Bewoners zouden
soms nonchalant omgaan met extra sleutels. Dat geeft een toenemend veiligheidsrisico. Daarnaast speelt dubbelbewoning
een rol. Wanneer de sloten vervangen zijn,
kunnen bewoners alleen nog onder voorwaarden een tweede sleutel krijgen. Ook
zal strenger worden toegezien op teruggaTR
ve van de sleutel.

in brief
RANJANA & BARSHA >> from Nepal new
subjects of Resource’s monthly report
(p24).
BASTIAAN MEERBURG (PRI LELYSTAD)
>> was elected to Gelderland council.
IDEALIS >> to tighten rules on duplicate
keys in student housing for security
reasons.

SCHAMINÉE <<
$IVSUDDNLVDIVSUDDN
Een half jaar geleden schreef ik op deze plek dat
wonderen bestaan. Dit als reactie op het bericht dat
de Provinciale Staten van Noord-Brabant hadden
besloten een halt toe te roepen aan de bouw van megastallen. Ik heb de krantenartikelen uitgeknipt en
aan de muur gehangen. Om als het even tegenzit,
daar hoop uit te putten. Nu weet ik dat ik ze er weer
af kan halen en dat zelfs in het katholieke zuiden
wonderen dun zijn gezaaid.
Wat is er toch aan de hand in onze politiek? Naarmate het ‘afspraak is afspraak’ door de voormannen
van het rechtse kabinet – in navolging van het orakel
van Trots op Nederland – luider wordt geroepen,
blijkt de werkelijkheid kneedbaar als zachte boter.
Na de Ecologische Hoofdstructuur en de robuuste
verbindingszones is Natura 2000 aan de beurt.
Staatssecretaris Bleker liet in de week voor de statenverkiezingen weten vier gebieden te willen
schrappen. Rechtszaken zullen volgen, waarbij de
regering in het ongelijk wordt gesteld: op economische gronden zijn deze gebieden niet weg te strepen. Maar tegen die tijd zijn de stemmen allang geteld en is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.
Het is altijd goed om momenten van evaluatie in te
bouwen. Net als voor de EHS geldt dat ook voor het
Natura 2000-netwerk. Daar heeft de huidige regering een punt. Maar dan wel op basis van alle motieven en in goed overleg met de regionale spelers in
het veld: landbouw, ondernemers, recreatie en natuur. Samenwerken in plaats van polariseren, binnen de kaders zoeken naar de juiste oplossingen en
alternatieven. En dan is afspraak nog steeds afspraak. Joop Schaminée
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MOVIE W OP DE TOCHT
op een rij gezet. ‘Ook opties waar
Wageningen UR nog een rol in kan
spelen. We gaan daarover binnenkort gesprekken met de WUR voeren.’

Movie W is de meest prominente
gebruiker van LA13 op het terrein
Duivendaal. Het ﬁlmhuis gebruikt
de ruimte om niet. Maar met die
structurele ondersteuning wil de
Raad van Bestuur van Wageningen
UR stoppen, bevestigt woordvoerder Simon Vink. Meer dan een eenmalige bijdrage zit er niet meer in.
‘Wij zullen Movie W helpen bij het
vinden van een nieuwe locatie,
maar we garanderen niets.’
Voor Movie W komt die mededeling als een donderslag bij heldere hemel. ‘Een grote verrassing,
en geen prettige’, zegt woordvoer-

FOTO: DICK BOSCHLO

ð 'HWRHNRPVWYDQ0RYLH:
staat op het spel.
ð )LOPKXLVPRHWXLW/$
Wageningen UR biedt geen
vervangende ruimte.

0RYLH:LVYHUELMVWHUGGRRUGHJHGZRQJHQYHUKXL]LQJ

der Huib de Vriend. Maar hij bestrijdt dat Wageningen UR hiermee de stekker uit het ﬁlmhuis
trekt. ‘Zo moet je dat niet zien. Wageningen UR wil geen structurele
bijdrage meer leveren. Movie W
moet op eigen benen staan. We

zijn nu aan het bekijken wat dat
voor ons betekent. Maar het is zeker niet zo dat we er zomaar mee
stoppen. Zover zijn wij nog lang
niet.’ Volgens De Vriend worden
op dit moment diverse opties voor
een nieuwe locatie en ﬁnanciering

ANDERE GEBRUIKERS
Het verdwijnen van LA13 heeft ook
gevolgen voor de andere gebruikers. AIESEC, Integrand, RUW,
Otherwise, de Boerengroep, ISOW
en SP3 worden ondergebracht in
het Klokgebouw op de Dreijen.
Hier komt ook de WSO, die nu nog
in gebouw Arion in de stad is gevestigd. Veste en de PSF krijgen
een plek op de campus. Mogelijk
wordt dit het Wisselgebouw waar
ook de redactie van Resource onderdak heeft. Naast Movie W moet
ook het studentenpastoraat (nu
nog aan Duivendaal) op zoek naar
nieuwe ruimte. RK

LUCHT GEKLAARD BIJ VHL
ð 'H9+/GLUHFWLHHQ05JDDQ
weer overleggen
ð +HWYHUWURXZHQLQGHDOJHPHHQ
directeur is echter niet hersteld

De medezeggenschapsraad van
VHL gaat het overleg hervatten met
Ellen Marks, de algemeen directeur waar ze eind januari het vertrouwen in opzegde. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst op 4
maart van de voorzitter van het college van bestuur, Aalt Dijkhuizen,

The full story?
resource.wur.nl/en
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de VHL-directie en leden van de
gezamenlijke medezeggenschap
van de hogeschool.
Het college van bestuur liet weten de ingeslagen koers met Marks
te willen voortzetten. Met het voorstel om voortaan met directeur
bedrijfsvoering Rien Komen of collegevoorzitter Dijkhuizen te overleggen, kreeg de medezeggenschapsraad nul op het rekest. De
raad erkent dat ze geen formele
bevoegdheid heeft om uitspraken
te doen over het functioneren van
directieleden.
‘We treden weer in overleg met

de algemeen directeur, maar met
de kanttekening dat we daartoe gedwongen worden’, aldus medezeggenschapsvoorzitter Hans Bezuijen. ‘Het alternatief is om via de geschillencommissie of de burgerrechter ons gelijk te halen. Maar
dat kost veel tijd en energie en levert mogelijk imagoschade op, terwijl de uitkomst onzeker is.’
De afgelopen drie maanden lag
het reguliere medezeggenschapsoverleg stil. Zowel het college van
bestuur als de medezeggenschapsraad willen nu haast maken om
onder meer de reorganisatieplan-

nen bij een aantal afdelingen en
het strategisch plan te bespreken.
De personeelsvertegenwoordiging is niets opgeschoten met het
opzeggen van het vertrouwen in
Marks, geeft Bezuijen toe. ‘Maar
dat is geen reden om het niet te
doen,’ zegt Bezuijen. De komende
maanden houdt de medezeggenschapsraad de vinger aan de pols.
‘Als het functioneren van de algemeen directeur niet verbetert, zullen we opnieuw een signaal afgeven.’ AB

MOVIE W ON THE MOVE

VHL: ON SPEAKING TERMS

Film club Move W has to ﬁnd new
premises now that Wageningen UR
is vacating LA13 at the Duivendaal
complex in Wageningen. Several
other users of the building will be
moving to the ‘clock building’ on the
Dreijen. Wageningen UR will help
Movie W look for an alternative.

Talks will be resumed between the
VHL staﬀ council and director Ellen
Marks. This came out of a meeting
between the parties and Aalt Dijkhuizen on 4 March. The council’s
January vote of no conﬁdence may
not have achieved much, says
chair Hans Bezuijen, but it ﬁred

a warning shot about staﬀ sentiments.

ENTREPRENEURIAL PROF
Professor Cees Buisman has won
the 2011 Entrepreneur’s prize. He
built up Wetsus from nothing and
helps Environmental Technology
students set up their own compa-
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ONDERNEMEND
ROLMODEL
Wie hebben u voorgedragen?
‘Enkele mensen van mijn Wageningse team. Het
raakt me dat mijn eigen mensen me hebben voorgedragen voor deze belangrijke prijs.’
Waarom heeft u de prijs gekregen denkt u?
‘Ik denk vanwege Wetsus, dat van niets tot iets is
uitgegroeid, maar ook hoe ik met promovendi milieutechnologie omga die een bedrijfje beginnen. Zij
kunnen patenten op door hen gevonden technieken gratis overnemen. Wel vragen we een success
fee van 1 procent over de omzet voor de duur van
het patent.’
Wat gaat u met het prijzengeld doen?
‘In ieder geval een etentje geven voor de mensen
die mij voorgedragen hebben. Daarnaast wil ik het
Anne van den Ban fonds steunen. Dit fonds regelt
studiebeurzen voor derde wereldstudenten die een
HW
opleiding in Wageningen willen doen.’

ILLUSTRATIE: KITO

Wie? Cees Buisman, Hoogleraar
milieutechnologie en directeur
van Wetsus, instituut voor
watertechnologie.
Wat? Winnaar van de
ondernemersprijs 2011.
Waarom? Vanwege zijn ‘persoonlijkheid’, ‘ondernemingszin’ en
‘voorbeeldfunctie’(juryrapport).

WATERKENNIS VOOR
DEMOCRATISCH EGYPTE

nies. Besides throwing a party for those
who nominated him, he will contribute
some of the prize money to the Anne van
der Ban fund.

Wouter Wolters on a rights-based approach to water management in Egypt.
They hope the Dutch government will go
on supporting the work, so crucial for
food security.

ð $OWHUUDEHWURNNHQELMZDWHUSURMHFWHQLQ(J\SWH
ð 9HUGHOLQJYDQZDWHUGRRUUHYROXWLHDFWXHOHU
dan ooit.

Corruptie. Dat ligt aan de basis van de opstand van de
bevolking in Egypte en andere Arabische landen, stelt
Magdy Salah El Deen. De Egyptische bevolking heeft de
corruptie meerdere keren aangekaart bij Mubarak en
zijn regering. ‘But he was not listening.’
Magdy Salah El Deen is betrokken bij het EgyptianDutch Advisory Panel on Water Management, dat het ministerie van Waterbeheer en Irrigatie in Egypte adviseert over efﬁciënt watergebruik. El Deen werkt al zo’n
vijftien jaar samen met Alterra-medewerker Wouter
Wolters, die vanuit Nederland bij het waterpanel is betrokken. Op advies van dit panel is Nederlandse waterkennis gedeeld en bijvoorbeeld veel landbouwgrond
langs de Nijl gedraineerd.
El Deen is enthousiast over de revolutie. ‘De afgelopen week is de regering aangepast, omdat de bevolking
dat wil. Vijfduizend jaar lang kwam er een nieuwe koning van Egypte als de oude was doodgegaan. Nu kiest
de bevolking. Dit is ook een les voor de nieuwe regering: wij kunnen jullie wegsturen.’
WATERSCHAARSTE BLIJFT
Het waterpanel heeft de afgelopen 35 jaar zo’n veertig
projecten uitgevoerd. De afgelopen jaren besteedde het
panel veel aandacht aan waterrechten, een transparante verdeling van het water en coöperaties om gebruikers zeggenschap te geven over de verdeling van het
water, vertelt Samia El Guindy, lid van het waterpanel.
Die thema’s sluiten goed aan bij de nieuwe situatie
waarin de bevolking opkomt voor haar rechten, vervolgt ze.
Hoe democratisch Egypte ook wordt, de waterschaarste blijft. Er wonen 85 miljoen mensen in Egypte, elk jaar groeit de bevolking met meer dan een miljoen. Daar komen nu ook nog anderhalf miljoen Egyptenaren bij die zijn gevlucht uit Libië. ‘We moeten
meer voedsel verbouwen met minder water en minder
gebruik van pesticiden’, zegt El Deen. ‘Daarvoor is de
samenwerking met Nederland in het panel hard nodig.’
Ook El Guindy geeft aan dat Egypte door wil met de
samenwerking. ‘De minister heeft een brief gestuurd
aan de Nederlandse ambassadeur.’ Nederland twijfelt.
De Nederlandse regering wil het aantal landen voor
ontwikkelingssamenwerking sterk beperken. Wolters:
‘Maar ik neem aan dat er een substantiële samenwerking blijft bestaan. Nederland moet iets doen in de
jonge democratieën in het Midden-Oosten.’ AS

WATER RIGHTS IN EGYPT
Water remains a big issue in a newly democratic Egypt, explains Magdy Salah El
Deen, who works with Alterra researcher
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68&&(672358,7(5=,77866(1'(25(1
bestendigheid is dus van groot belang. Wat ook helpt, is de stress als
positief ervaren. ‘Wanneer je de
wedstrijdspanning prettig vindt en
denkt dat het je scherp houdt, ga
je beter presteren,’ legt de VHLdocente uit.

ð 9+/GRFHQWH,QJD:ROIUDPP
SURPRYHHUGHLQGHVSRUW
SV\FKRORJLH
ð 5XLWHUVNXQQHQEHWHUOHUHQ
SUHVWHUHQZHHVRQGHU]RHN
RQGHUVWXGHQWHQXLW

Karakter en succes vormen een
veel onderzochte combinatie.
Maar sportpsychologisch onderzoek naar de paardensport staat
nog in de kinderschoenen. Inga
Wolframm is docente Equine,
Leisure and Sports (ELS) en praktijksportpsychologe bij de Vereniging voor Sport Psychologie in
Nederland. Ze verrichtte pionierswerk met haar promotie aan de
Engelse University of Essex, waar
ze eerder haar master Bewegingswetenschappen deed.
Ruiters die hun paard als betrouwbaar inschatten, presteren
beter, wijst haar onderzoek onder
meer uit. Ook ontdekte ze dat
mensen met een pittig karakter
hun paard vaker als ‘minder be-
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trouwbaar’ omschrijven. ‘Waarschijnlijk komt dat omdat een wat
agressievere ruiter een dominantere lichaamstaal en rijstijl heeft.
Het paard is een vluchtdier en reageert daarop. Daarom moet de ruiter goed doorhebben hoe hij of zij
zichzelf gedraagt’, aldus Wolframm.
Betere ruiters hebben boven-

dien niet alleen meer vertrouwen
in hun paard, maar ook in de eigen
vaardigheden. Ze hebben beduidend minder last van wedstrijdstress. Wolframm: ‘Stress leidt tot
gespannen spieren, waardoor
kleine signalen onduidelijk overkomen. De communicatie met het
paard lijdt daaronder.’ Stress-
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Maarten Voors, promovendus bij
Ontwikkelingseconomie, had afgelopen week twee publicaties in de
American Economic Review (AER),
een vooraanstaand journal onder
economen. In totaal hebben niet
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meer dan tien Nederlandse economen erin gepubliceerd, onder hen
nog niet eerder een Wageninger.
Voors onderzoekt in Burundi
hoe een burgeroorlog het sociale
gedrag van mensen beïnvloedt.
Voors: ‘We doen dat via spelletjes
met geld, dat mensen kunnen delen of voor zichzelf houden. Verrassend genoeg delen mensen die een
conﬂict hebben meegemaakt,

meer geld met anderen in het
dorp.’
Volgens Voors is er nog weinig
bekend over de gevolgen van een
conﬂict op microniveau. ‘Een conﬂict leidt vaak tot meer altruïsme.
Dat verklaart mede de posttraumatische economische groei in verschillende landen. De Wereldbank
heeft belangstelling voor het onderzoek.’ $6
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VHL lecturer Inga Wolframm is
breaking new ground with her PhD
research in the psychology of
equestrian sport. She looked at
what makes a successful horse-rider. The secret: have conﬁdence in
your horse and yourself.

PhD student Maarten Voors is the
ﬁrst Wageningen researcher to get
his results into leading journal
American Economic Review. He
studied the impact of civil war at
micro level in Burundi, and
showed that people who have ex-
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Haar studenten, ‘vaak goede ruiters die op niveau rijden’, hielpen
mee met het verzamelen van de
enquêtegegevens. Ook deden ze
mee aan een proef die aantoonde
dat ruiters hun prestaties kunnen
verbeteren door meer zelfvertrouwen op te bouwen. Na een psychologische training presteerden de
studenten signiﬁcant beter bij
wedstrijden.
Wolframm beschrijft de psychologische training in haar boek
Angstfrei Reiten in 7 Schritten dat
vorig jaar in Duitsland uitkwam.
Een van de onderdelen ervan is
naar doelen toewerken. ‘Verandering van gedrag begint bij het formuleren van haalbare doelen’, legt
ze uit. ‘Niet: ik wil winnen, daar
heb je namelijk geen invloed op.
Wel: ik wil rustig overkomen. Je
concentreert je dus op jouw optimale prestatie, niet op zaken die je
niet kunt controleren.’
Ze mag dan gepromoveerd zijn,
voorlopig is Wolframm nog niet
klaar. Ze is bezig met een vervolgonderzoek naar de fysieke symptomen van ruiters bij stressvolle situaties en wil een enquête ontwikkelen over mentale vaardigheden in
relatie tot het paard. ‘Sportpsychologische studies in de paardensport zijn vrij nieuw. Dat moet nog
verder worden ontwikkeld.’ $%

perienced conﬂict are more willing
to share their money with others.
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Timing the sowing is crucial to rice
yields in the Sahel, says PhD researcher Michiel de Vries after
ﬁeld trials in Senegal. This is be-
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Dat blijkt uit onderzoek van promovendus
Michiel de Vries. Hij zaaide het hele jaar
door rijst op twee proeﬂocaties van het
Africa Rice Center in Senegal en noteerde
de opbrengst. De boeren kunnen het
best in de maanden februari en augustus
zaaien, blijkt uit zijn veldproef.
De temperaturen in het droge Sahelland
lopen uiteen van meer dan veertig graden
Celsius in de zomer (mei, juni) tot 10 graden in de winter. Rijsttelers die in het
voorjaar zaaien, moeten dat voor 15 maart
doen, stelt De Vries. Elke dag vertraging
leidt tot een oogstverlies van 140 kilo per
hectare. Ook in de nazomer moeten de
boeren bijtijds zaaien. Als ze pas in september in plaats van augustus zaaien, kan
de opbrengst afnemen van 6 naar 1 ton
rijst per hectare. ‘Als het te koud wordt,

cause seasonal temperature changes are
so huge. The eﬀects are so big that it can
be better not to sow at all than to sow a
month late. This insight could help farmers raise food production.

'58*ɺ)5((0($767,//)$52))
Use of antibiotics in Dutch livestock farm-

vormen de bloemen geen korrels meer’,
aldus De Vries.
%(7(51,(7'$1/$$7
Dat de invloed van de zaaidatum zo groot is,
was nog niet bekend. De Vries: ‘Soms lopen
de boeren vertraging op met zaaien, omdat
ze niet op tijd klaar zijn met de landbewerking of omdat de kunstmest of het bankkrediet te laat worden afgegeven. De boeren
zaaien dan later. Mijn punt is: vanaf een bepaalde datum kun je beter niet meer zaaien,
want dan maak je verlies.’
De voorlichtingsdienst van de Senegalese
overheid gaat de rijstboeren nu informeren.
Het onderzoek dient om de productie te
verhogen. Nu nog importeert Senegal
tachtig procent van de rijstbehoefte. De
rijsttelers hebben gemiddeld een hectare
grond langs de Senegal rivier. Ze maken
gebruik van irrigatie. In eerder onderzoek
adviseerde De Vries de rijstboeren dat ze
twintig tot veertig procent irrigatiewater
kunnen besparen met een alternatieve
irrigatietechniek, zonder dat hun productie
afneemt. $6

ing fell by 12 percent last year. A start,
says Tjeerd Kimman of the Central Veterinary Institute. But still not enough. The
target is a 50 percent reduction by 2013.
To achieve that, livestock farmers will
have to create conditions that make antibiotics redundant.

‘Het is een eerste stap, maar we weten niet of dit
doorzet. We zijn nog ver af van een reductie van vijftig procent van het antibioticagebruik in 2013, de
doelstelling van de overheid. Nederland blijft de
topgebruiker van antibiotica in de veehouderij in
Europa. Daar komt bij: de Fidin geeft het aantal
kilo’s aan antibiotica. Belangrijker is de vraag of de
hoeveelheid werkzame stof in de geneesmiddelen is
afgenomen.
Hopelijk is dit het begin van de noodzakelijke
trendbreuk. De veehouderijsector moet streven
naar structurele oplossingen. Dat houdt in dat de
veehouders de kwaliteit van de dieren, voeding en
huisvesting moeten verbeteren en structureel rekening moeten houden met microbiologie. Ze moeten
dus een omgeving creëren waarin de dieren geen
antibiotica meer nodig hebben. Dat kan – sommige
veehouders slagen er nu al in om kippen en varkens
antibioticavrij vet te mesten. Dat zijn gemotiveerde
mensen die behoorlijke vorderingen maken, maar
ook tegen problemen aanlopen. Die groep moet je
ondersteunen met onderzoek en advies.
We hebben met de Faculteit Diergeneeskunde en
de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar aangegeven welke kennis je nodig hebt om antibiotica
structureel terug te dringen. Dat gaat om een breed
pakket. Je hebt bijvoorbeeld genetica nodig om dieren te fokken die beter bestand zijn tegen ziekten
en je hebt meer vaccins nodig tegen virussen en
bacteriën. Punt is wel: dit onderzoek kost tijd, terwijl de veehouderij op korte termijn met resultaten
moet komen.
De vorige minister, Verburg, heeft met de veehouderijsector afgesproken dat het antibioticagebruik
moet halveren. Ik maak me ernstig zorgen of we dat
wel halen. En of dat percentage wel genoeg is. De
teneur tot op heden is dat de resistentie tegen antibiotica toeneemt en zich verspreidt in de voedselketen. In het slechtste geval ontstaat een parallel
met de Q-koorts situatie: too little, too late.’ $6
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Schimmels die gebruikt worden
om volwassen malariamuggen te
bestrijden, kunnen ook ingezet
worden tegen de muggenlarven.
Dat blijkt uit onderzoek van Tullu
Bukhari, promovendus bij het laboratorium voor Entomologie in
Wageningen.
De larven van de malariamug
groeien op in waterpoeltjes. De
schimmelsporen werken echter
niet goed tegen de muggen in water, ontdekte Bukhari in het lab.
Daarom zocht ze een drager die de
schimmels beschermt tegen water
en die de muggenlarven op het wateroppervlak kan infecteren. Ze
kwam uit bij de synthetische olie
ShellSol T. Die beschermende olie
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zorgt ervoor dat de schimmels op
het water drijven en zich gelijkmatig verspreiden.
6/(&+76ǁƿ352&(1729(5/(()7
Na het labonderzoek testte ze het
nieuwe middel in Kenia, waar de
mug Anopheles gambiae veel malariaslachtoffers maakt. Een kleinschalige proef op een proefstation
in kunstmatige vijvers met en zonder het middel wees uit dat er 50
procent minder larven overleefden
indien de schimmelsporen in olie
waren gemengd. Omdat nog eens
ruim 30 procent van de larven een
natuurlijke dood sterft in de poel
zonder olie, schat Bukhari dat
slechts 20 procent van de muggenlarven van Anopheles gambiae een
behandeling met de olie overleeft.
De larven die wel overleven, zijn
mogelijk toch geïnfecteerd door de
schimmel en leggen op latere leeftijd minder eitjes.

1,(76&+$'(/,-.
Het gebruik van de olie is niet
schadelijk voor het aquatisch
milieu, benadrukt Bukhari. Door
de geringe doses is de olie niet
giftig voor andere waterbeestjes.
Bovendien verdampt de olie, waardoor de stof zich niet ophoopt in
de poel. Grootschaliger onderzoek
moet nu uitwijzen of de resultaten
met de schimmel-olie onder alle
omstandigheden zo goed zijn en of
de olie uiteindelijk kan bijdragen
aan de vermindering van malaria.
Een belangrijke stap is nu om de
biologische bestrijder van de
malariamug grootschalig en kosteneffectief toe te passen in Afrika.
Bukhari maakte gebruik van
schimmelsporen die zijn gekweekt
in een reactor van de leerstoelgroep Bioprocestechnologie in
$6
Wageningen.
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Focusing nutrition research on disease is the wrong approach, says
Michael Müller. By the time people
are sick it is too late. They need to
know how what they eat aﬀects
their genes. That is what nutrigenomics does. Eventually, it will allow personal nutritional advice.

Tullu Bukhari has found a way of
killing malaria mosquito larvae using fungi. She uses oil as a carrier
for the fungi. That allows her to put
the fungi in water where the larvae
live. An experiment in Kenya was a
success. And the oil is not harmful
to other aquatic creatures either.

Michael Müller was een van de
sprekers op het symposium over
voeding en gezondheid ter ere van
de dies. Hij vindt dat nog teveel
voedingsonderzoek ziekte-georiënteerd is. ‘We meten te laat en aan
het foute eind.’ Volgens hem heeft
gezondheid alles te maken met
hoe veerkrachtig het lichaam is en
hoe goed het klappen kan opvangen. Bij ziekte is er al een heel
traject afgelegd van een soms nauwelijks merkbare, verslechterende
gezondheidstoestand. Maar omdat
je de gevolgen van slechte voeding
pas na jaren merkt, is de motivatie
om die vette hap te laten staan erg
laag.
Müller gebruikt de relatief nieuwe nutrigenomics technieken om
gezondheid objectief vast te stellen: ‘Je kijkt bijvoorbeeld naar de
veranderende activiteit van een
groot aantal genen tijdens verschillende voedingsregimes.
Voeding beïnvloedt die genexpressie enorm en op hun beurt beïnvloeden die genen weer allerlei
lichaamsprocessen die direct verband houden met gezondheid.’ Zo
stimuleren verzadigde vetten schadelijke chronische ontstekingen in
het lichaam doordat ze ontstekingsbevorderende genen aanzetten. Onverzadigde vetten doen het
tegenovergestelde: ze veroorzaken
een ontstekingsremmend, en dus
gezond, gen-activiteitspatroon.
Door die genexpressie in kaart te
brengen krijg je volgens Müller
een gezondheidsproﬁel en kun je
de gezondheidseffecten van voeding op individueel niveau meten
en advies op maat maken. ‘Mensen zijn door een concrete gezondheidsverbetering wellicht beter gemotiveerd om gezonder te eten’,
besluit Müller. +:
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Voor studenten die geen tijd hadden de verkiezingsprogramma’s te lezen maakte Resource een stemwijzer. Voor zes uitgesproken studentenproﬁelen adviseerde Resource de ‘juiste’ politieke partij.

LA13, het cultuur- en debathuis van de universiteit,
wordt misschien verkocht. De universiteit spreekt met
gebruikers over verhuizing.

5HDFWLHYDQ'\URPDQ\Jammer dat de corpsbal zijn
laatste knoopje van zijn vest vast heeft zitten. Verraadt hem als iemand die er heel graag bij zou willen
zitten, maar het toch niet aandurfde. Voor de rest leuk
stukje. Generaliseren kan best leuk zijn.
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De fraude met de basisbeurs voor uitwonenden is veel
omvangrijker dan gedacht. Het gesjoemel kost de
overheid jaarlijks 40 à 55 miljoen euro. Eerder werd
uitgegaan van 27 miljoen euro.
5HDFWLHYDQ-+ Heel schraal als je zo’n fraudeur
bent. Dat er maar veel boetes worden uitgedeeld.

5HDFWLHYDQ/H]HU De universiteit spreekt NIET met
gebruikers over verhuizing. De universiteit is bezig
een besluit voor te koken en die, zonder overleg met
betrokken partijen, begin maart als deﬁnitief plan te
presenteren. Zoals gebruikelijk binnen de bestuurscultuur van de WUR… Onbehoorlijk, arrogant en contra-productief.
Of toch niet? Laat dat dan maar zien door tenminste 1
maand tussen presentatie van de plannen en het uiteindelijke besluit te laten zitten. En zo ruimte voor
overleg open te laten.
5HDFWLHYDQ$QGHUHOH]HUVolgens mij is het zo dat het
gebouw met de klok niet gesloopt mag worden. Aangezien de uni er verder weinig zinnigs mee kan (want
alles moet naar de Born), proberen ze alle studentenorganisaties er maar te dumpen.
5HDFWLHYDQ6QDS @ lezer. noem eens namen.
welke gebruikers bedoel je?
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The future of the ﬁlm house Movie W is
hanging in the balance. Movie W has got
to get out of LA13, which is now deﬁnitely
being vacated, and no alternative is
being oﬀered by Wageningen UR.
5HVSRQVHIURP1RQGXWFK like me
a lot of non-dutch students love to
see independent ﬁlms. movie-w is
the best place in wageningen to
go. would be a shame if that would
stop. academic education needs
reﬂection. movie w always has been
a perfect place for that. the wur
should make all eﬀorts to keep movie
w in wageningen

5HDFWLHYDQ/H]HU 1 feb zouden de plannen
bekend gemaakt worden, 1 maart zou dan een
besluit volgen. Nu ligt er nog steeds geen plan,
maar het besluit zal wel worden genomen,
zeer binnenkort. Daarmee is het voor
geen enkele groep mogelijk te spreken
met de WUR over de verhuizing, ook
niet informeel want er is een informatiestilte. Misschien kan de
Resource die stilte doorbreken?
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ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

5HVSRQVHIURP9LVLWRU MOVIE W
HAS TO STAY! wur should be ashamed of itself by not supporting the great
work movie w does and has done

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
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WAGENINGSE KOPSTUKKEN: ensemblespeler Martien Cohen Stuart

Een echte verstrooide
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Martien Cohen Stuart maakte onderzoek naar soft matter tot een van de
meest vruchtbare wetenschapsvelden in Wageningen. Zowel in muziek
als in wetenschap gelooft de markante hoogleraar in de kracht van de
samenwerking. ‘Ik hou van de rijkdom van een ensemble.’
Tekst: Liesbeth Koenen/ foto’s: Manon Bruininga

I

n de normale wereld kook je een ei en dan wordt
het hard. Vervolgens hoef je echt niet bang te
zijn dat je bij je ontbijt alsnog een rauw of een
snotei opent. Maar in de wereld van Martien
Cohen Stuart ligt dat anders. Gestolde eiwitten
weer vloeibaar maken, is precies het type onderzoek dat Cohen Stuart faam heeft bezorgd.
Schuim en emulsies, vloeibare kristallen, het al dan
niet vochtig worden van oppervlakken – rond zulke zaken
bruist zijn carrière. De paraplu waaronder alles schuilt,
heet in het vak soft matter: ‘spul dat je ergens uit kan knijpen’, vat Cohen Stuart het zelf samen. En altijd draait het
om ‘de krachten tussen moleculen, wat die met elkaar
hebben’. Daar meer van begrijpen, juist ook van hun collectieve gedrag – hij spreekt zelfs van ‘de sociologie van
moleculen’ – is het uitgangspunt van Cohen Stuart en zijn
heel brede Wageningse leerstoelgroep Fysische Chemie
en kolloïdkunde.
Het onderzoek gaat ver. Tot aan het zelf maken van
compleet nieuwe (macro)moleculen toe. Materie met een
combinatie van eigenschappen, geboren op de tekentafel.
En tegenwoordig ook dood spul dat gecombineerd wordt
met levend materiaal. ‘DNA is tenslotte ook een molecuul’, verklaart Cohen Stuart. Wat voor de buitenwereld
nog klinkt als science ﬁction, valt voor hem onder het
weer naar elkaar groeien van de natuurwetenschappen.
‘De chemische industrie maakte pas een apart vak van
scheikunde.’ Is het vervagen van de grenzen tussen leven
en dood niet een beetje eng? ‘Zo kijk ik er eigenlijk nooit
naar’, zegt hij, met een lichte verlegenheid.
SOCIALE MUSICUS
In het dagelijks leven is het gewoon onderzoek. Veeleisend onderzoek, dat grote hoeveelheden van zijn tijd en
aandacht opslokt. Vrienden, familie, collega’s, iedereen
ziet in Martien Cohen Stuart de typische wetenschapper.
Ook al heeft hij, naast z’n vrouw Marina, nog een echt grote

liefde: muziek. Voor iemand die uiteindelijk besloot om
toch maar niet het conservatorium te gaan doen, speelde
hij op zeer hoog niveau: het Nationaal Jeugdorkest, het
Nederlands Studentenorkest. Fagot. ‘Dat kan ik iedereen

‘Mijn eerste zes, zeven subsidieaanvragen, dat ging niet best’
aanraden’, zegt hij met een glimlach, ‘want de concurrentie is er veel kleiner dan bij de meeste instrumenten.’
Tegenwoordig speelt hij in een kwintet, dat regelmatig
optreedt voor publiek. ‘Ik ben altijd een sociale musicus
geweest. Ik hou van de rijkdom van een ensemble.’
Ook in de wetenschap is hij geen solist. Maar wel creatief. Beslist iemand met ideeën. Zelf spreekt hij overigens
liever over ‘een goede intuïtie’ en ‘ideetjes’. Als zo’n ideetje, zeg over gesynthetiseerde polymeren met een plus- en
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een minstukje, blijkt te kloppen, ja, dat zijn de beste momenten in het vak. Hoe succesvol hij er in is, valt onder
meer af te lezen aan de tientallen aio’s die bij zijn leergroepstoel rondlopen, aan de werkverbanden van Japan
tot Duitsland, en aan het feit dat hij ongeveer alle grote
NWO-subsidies wist te krijgen. En onlangs was er nog de
toekenning van 2,5 miljoen euro door de European Research Council.

De cultuur is: bij elkaar binnenlopen, een balletje
over iets opgooien, dat best de helft van
de keren doel mag missen.
Hoe doet Cohen Stuart dat? In elk geval door verwachtingen te hebben van de mensen met wie hij werkt, en
daar verder niet veel woorden aan vuil te maken. Het
spreekt bijvoorbeeld vanzelf dat wie een potentieel interessant idee is tegengekomen, op een conferentie of waar

RESOURCE — 10 maart 2011

dan ook, dat komt delen met de rest. De cultuur is: bij elkaar binnenlopen, een balletje over iets opgooien, dat
best de helft van de keren doel mag missen. Vrijuit spreken en van gedachten wisselen, dat hoort, vindt hij, ook
erg bij Wageningen, en de interdisciplinariteit die daar
weer bij hoort.
HOOFD BIJ HET WERK
En Cohen Stuart weet hoe je de dingen moet brengen. Dus
bij de optredens van het kwintet leidt hij steevast de muziekstukken in, naar hartenlust citerend uit de wereldliteratuur, van Shakespeare tot Kees Stip. Wordt er bij de leerstoelgroep iets speciﬁeks met ijzermoleculen gedaan, dan
verzint hij een goede reden om van ‘iron ladies’ te spreken. Maar hij heeft het goed verwoorden van zaken wel
moeten leren ‘Mijn eerste zes, zeven subsidieaanvragen,
dat ging niet best’, zegt hij.
In zijn begintijd als hoogleraar dreigden ook draconische bezuinigingsmaatregelen. Het voelde als een zware
verantwoordelijkheid. Hij werd er ook kwaad van. De eni-
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werkten en veel weg waren, heeft in elk geval Diemer, de
jongste, nooit dwarsgezeten, vertelt hij aan de telefoon.
En op zaterdagmorgen was er de huiselijke geur van de
sigaar of pijp die zijn vader op vrijdagavond rookte. Op
zondagochtend klassieke muziek bij het ontbijt. ‘Dat was
wel deprimerend voor een kind,’ grinnikt hij.

Martien Cohen Stuart:
‘Ik ben altijd een sociale
musicus geweest.’

ge periode dat zijn werk hem wel eens wakker hield. Slecht
slapen deed hij verder alleen toen zijn vrouw rond kerst
2006 ineens in razend tempo alle gevoel in haar benen
kwijtraakte. ‘Toen heb je zelfs een maand niet gewerkt’,
zegt Marina Karsten, die samen met haar man ontvangt
bij de brandende houtkachel in de uitbouw van hun vrijstaande huis vol trappetjes en hoekjes. Lopen kost haar
nog steeds moeite, en ze heeft een fulltime baan als hoofd
ruimtelijke ordening in Veenendaal (ook zij deed ‘Wageningen’) moeten inruilen voor een bestaan waarin wandelen, zwemmen en andere therapeutische activiteit de
hoofdmoot vormen.
Niet eenvoudig, ook niet naast een man die weliswaar
door velen als ‘ontzettend aardig’ en zelfs ‘lief’ wordt beschreven, maar wiens hoofd nu eenmaal meestal bij dat
werk zit. ‘Dat was ook met de kinderen wel eens een punt’,
zegt zijn vrouw. Maar de twee zoons zijn alweer een tijdje
het huis uit. De een heeft natuurkunde, de ander scheikunde gestudeerd. Hun portretten hangen boven de prettig rommelige boekenkast. Dat zijn ouders de hele week

MATIÈRE MOLLE
Hij herinnert zich ook dat zijn vader goed en graag uitlegde. Met enthousiasme. Het moet hetzelfde enthousiasme
zijn waardoor hij naar verluidt bijna danst als hij voor publiek spreekt over ‘zijn’ soft matter, overigens ook de titel
van het tijdschrift dat hij aanvoert als hoofdredacteur.
‘Wij zelf bestaan ook uit zachte materie’, merkt hij met
zichtbaar genoegen op. En dan te bedenken dat dat hele
begrip nog niet bestond toen hij aan zijn ouderwets langjarige studie scheikunde begon. Het was de Franse Nobelprijswinnaar Pierre-Gilles de Gennes, grondlegger van het
vakgebied genoemd, die in de jaren tachtig in z’n lab
sprak van matière molle. Cohen Stuart: ‘Een benaming
met een knipoog, want matière molle heeft een seksuele
bijklank.’
Hij kan het weten, want Cohen Stuart groeide op met
het Frans en met Frankrijk. Na schooltijd kon hij zijn
moeder, gezeten naast de spreekwoordelijke grote pot
thee met kaakjes, vaak aantreffen met het correctiewerk
dat haar baan als lerares Frans met zich meebracht. En ’s
zomers trok het gezin in de deux chevaux van het grote
huis in Den Haag naar een tijdelijk tentenbestaan in
Frankrijk. Martien met zijn twee zussen achterin. Wild
kamperen bij de boer, bij wie zijn moeder met haar Frans
altijd alles voor elkaar kreeg.
Francoﬁel is hij gebleven. In 2003 kochten ze in Normandië een grange, een vakwerkschuur. Er komen foto’s
op tafel, naast het glas wijn dat inmiddels is ingeschonken. Het ding is 25 meter lang en negen meter hoog. Er horen vijf hectaren bij, een boomgaard met honderd bomen.
Een megaproject. ‘Ik ga in zoiets wel mee’, vertelt zijn
vrouw, ‘maar ik stap er niet zo onbezorgd in als hij. En ik
had er geen rekening mee gehouden dat je lichaam wel
eens in de weg kon gaan zitten. Bij Martien is het een
kwestie van durven beginnen aan iets waarvan je nog niet
weet hoe het moet, en erop te vertrouwen dat je al doende
ergens komt.’
Ook dat tekent waarschijnlijk de onderzoeker. Ondanks zijn ‘huiselijke’ kant, die zich bijvoorbeeld ook uit
in graag koken, ‘liefst telkens iets anders, een beetje experimenteren’, voldoet Cohen Stuart beslist aan een paar
van die echte verstrooide-professor-clichés. Hij wil nog
wel eens een afspraak vergeten. En plant rustig een buitenlandse reis als zijn vrouw jarig is. Hij geeft nu eenmaal
absoluut niets om vormelijkheid, noch om kleding. Daar
is hij zelfs fameus om. Had zijn kwintet afgesproken om
allemaal op te treden in een zwarte broek of rok met daarboven een felgekleurde bloes, dan verscheen hij rustig in
een T-shirt of een houthakkersbloes. Maar dat hebben ze
hem afgeleerd.

PROFESSOR
BRANESTAWM
Professor of Chemistry
and Colloid Science
Martien Cohen Stuart
waxes lyrical when he
gets onto his pet topic:
soft matter. Which is, in
his own words, ‘anything
you can squeeze out of
something.’ It gets every
where apparently: we are
made of it ourselves in
fact. And his chair group
LVGRLQJJURXQGEUHDNLQJ
research on it, even
making new molecules
that combine living and
dead matter. The chair
group is buzzing with
ideas and PhD students,
and was recently granted
PHXURVE\WKH(5&
How does Cohen Stuart
do it? He could talk the
hind leg oﬀ a donkey,
which helps – he practi
cally dances with enthu
siasm when he explains
something. And he has
ensured an open culture
in the group, where peo
ple share ideas and brain
waves, accepting that
half of them will come to
nothing. When he’s not
generating scientiﬁc in
sights and obtaining
grants, Cohen Stuart plays
the bassoon in a quintet,
does up his barn in
Normandy or cooks up an
experimental feast. He
FDQEHWKHFODVVLFDEVHQW
minded professor, but
gets taken in hand when
necessary – at least when
it comes to keeping the
dress code for perform
ances by the quintet.

Met dank aan: Josie Zeevat (secretaresse), Diemer Cohen Stuart
MRQJVWH]RRQ 5HQVNH&DUULªUH RXGVWH]XV )UDQV/HHUPDNHUV
FROOHJDRQGHU]RHNHU ,UHQH+DJHQDDUV%RV NZLQWHWJHQRWH HQ

The full story?
resource.wur.nl/en

Marina Karsten (echtgenote).
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KINDERMOORD
We zijn hier getuige van niets minder dan kindermoord. De sluipwesp boort zijn legboor (midden tussen de poten) in de pop van een vleesvlieg. Daar
komen straks twintig sluipwespjes uit, die de ongeboren vleesvlieg van binnenuit oppeuzelen. De foto
staat 22 maart op de cover van het blad Proceedings of
the Royal Society B, bij een overzichtsverhaal van
Wageningse entomologen over snel en langzaam
lerende sluipwespen. GvC / foto: Hans Smid

SCREWED
What we are seeing here is nothing less
than child murder. The scorpion wasp is inserting its
ovipositor (more graphically called a ‘laying drill’ in
Dutch) into the pupa of a green bottle ﬂy. Twenty little
scorpion wasps will hatch later and munch their way
out of the unborn ﬂy. On 22 March the photo will grace
the cover of Proceedings of the Royal Society B, in which
Wageningen entomologists expound on fast and slow
learners among scorpion wasps.
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Een beetje

JARIG
Gefeliciteerd! We zijn 25. Dat wil zeggen, de universitaire tak van
dit bedrijf. Vijfentwintig jaar geleden werd de Landbouwhogeschool
zomaar universiteit: de Landbouwuniversiteit. Zonder veel vlagvertoon.

E

n dat hoeven we nu ook niet te verwachten,
laat woordvoerder van de Raad van Bestuur
Simon Vink weten. De echte geboorte als academische instelling was in 1918. En dus werd
gisteren de 93-ste Dies gevierd. Met alle vertoon van dien. Wat in 1986 gebeurde was
maar ‘een naamswijziging’. Meer niet. Studenten en medewerkers hoeven dus kortom na de zomer geen groengekleurd petitfourtje te verwachten.
Zo ging het een kwart eeuw geleden ook al. Bestuursvoorzitter Dick de Zeeuw onthulde op de bewuste dag bij
de Aula een sobere plaquette met het logo van de nieuwe
huisstijl: de inmiddels ook al weer afgeserveerde gekantelde W. Dat was het wel. Het Wagenings Universiteitsblad
(de WUB) van 4 september 1986 maakt op pagina 4 (1)
melding van dit heuglijke feit. Een foto met bijschrift. Op
de volgende pagina volgt een korte verklaring van de redactie. De naamswijziging ‘noodzaakt’ de redactie om afstand te doen van de oude naam en dito logo. Je proeft het
chagrijn in de woordkeus. Exit roemrucht WaHoBla.

FORSE BEZUINIGINGEN
Verderop in hetzelfde nummer een lang verhaal over ‘De
moeizame invoering van een gewraakte wet’. Die wet is de
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs die de Tweede
Kamer een jaar eerder vaststelde. De Hogescholen (naast
Wageningen ook Delft, Twente en Eindhoven) werden
daarmee in een klap universiteit. Een bovenal bestuurlijke slag, zoals voormalig rector Cees Karssen verderop in
deze bijdrage uitlegt. Voor de studenten veranderde er
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niets. Alhoewel: voortaan studeerde je aan de universiteit!
Dat klinkt toch net iets anders dan school, hoe hoog ook.
1986 was het jaar van het WK voetbal in Mexico -waar
Nederland niet bij was- en het jaar van de ramp in Tsjernobyl. De Wetenschapswinkel Wageningen werd opgericht
en na de zomer begonnen 1034 eerstejaars aan hun universitaire studie in Wageningen. Niets wees nog op de ﬂinke dip in eerstejaars die er aan zat te komen (zie infographic). In september gingen de eerste oio’s –onderzoeksassistenten in opleiding- aan de slag en in oktober trad de
nieuwe studieﬁnanciering in werking, waarin voortaan
naast een vaste basisbeurs een deel van de aanvullende
beurs rentedragend werd. Bovendien kondigde minister
Wim Deetman forse bezuinigingen op het onderwijs aan.
Kijk, dat hield de gemoederen pas echt bezig.
BOERENUNIVERSITEIT MAG ER ZIJN
Die nieuwe naam deed overigens wel recht aan de ontwikkeling van de Landbouwhogeschool. Wageningen was al
lang veel meer dan land-, tuin- en bosbouw. Wageningen
legde zich in de voorafgaande decennia in toenemende
mate toe op milieubeheer, levensmiddelentechnologie,
voedingsleer en biotechnologie. Zo betoogde De Zeeuw in
het jaarverslag van dat jaar. Academisch onderzoek en onderwijs dus. Die nieuwe naam, met andere woorden, was
niet meer dan terecht. Wageningen heeft dat de afgelopen
kwart eeuw bewezen. De boerenuniversiteit mag er zijn.
Ook al blijft het altijd in meerdere opzichten een buitenbeentje, zoals blijkt uit de speciale aﬂevering van Mijns InRoelof Kleis
ziens. Proﬁciat dus.

FOTO’S: GUY ACKERMANS
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Links: AID in 1987: wadlopen in het Arboretum. Rechts: Medewerkers van tuin- & landschapsarchitectuur voeren in 1987 actie tegen een reorganisatie.

Al langer een ‘echte’ universiteit
De naamswijziging in 1986 was niet het begin,
maar het sluitstuk in de ontwikkeling van
landbouwhogeschool naar landbouwuniversiteit. Dat
stelt voormalig rector Cees Karssen.

Maar het bleef een buitenbeentje. ‘Als je als Wagenings
bestuurder in een landelijk bestuur van de universiteiten
zat, begon je onderaan de ladder’, zegt Karssen. ‘Het hing
van je persoonlijkheid af of je steeg in de pikorde.’

Toen de latere rector magniﬁcus Cees Karssen in 1985 zijn
inaugurele rede hield, werd die verstoord door studenten
die net daarvoor uit het bestuurscentrum van de Landbouwhogeschool waren gegooid. Ze hadden het gebouw
bezet uit protest tegen de bezuinigingsplannen van onderwijsminister Deetman. Die bezuinigingsplannen
maakten veel meer indruk in Wageningen dan de promotie van de Landbouwhogeschool tot Landbouwuniversiteit een jaar later. Aan dat laatste besteedde het toenmalige Wagenings Hogeschoolblad niet meer dan een kort,
plichtmatig stukje. Op pagina 5.

EÉN UNIVERSITEITSRAAD
De overgang naar universiteit had wel gevolgen voor de interne bestuursstructuur. Sinds de universitaire bestuurshervorming in 1970 kende de hogeschool een faculteitsraad voor de wetenschappers en een hogeschoolraad waar
de studenten en het niet-wetenschappelijke personeel samen in de meerderheid waren. Deze bestuurlijke drukte
leidde tot veel discussie en een moeizaam besluitvormingsproces. Na de naamswijziging bleef er één universiteitsraad over.
‘Dat scheelde een bestuurslaag’, zegt Karssen. ‘Bestuurlijk werd het zo een stuk helderder.’ Op de hogeschool regelde de decaan het onderwijs en onderzoek, de
rector mocht de besluiten afstempelen. In die dagen had
de rector een dag vrij – zo kon hij nog wat onderzoek doen
op de vakgroep. Ook zat hij veel in het buitenland, om het

BUITENBEENTJE
Het feitelijke gevolg van de naamswijziging was dan ook
niet groot, blikt Karssen terug. ‘De Landbouwhogeschool
functioneerde al als universiteit. Ze had al vanaf de oprichting in 1918 het recht de doctorsgraad te verlenen’ De
Wageningse instelling was steeds meer geïntegreerd geraakt in de Nederlandse universitaire wereld. Zo had Wageningen in de jaren zeventig fors geïnvesteerd in de fundamentele wetenschappen. Er kwamen hoogleraren in de
chemische wetenschappen, waaronder Biochemie, Moleculaire biologie en Procestechnologie. Dat leidde tot de
nieuwe opleidingen Voeding en Moleculaire wetenschappen. Andere nieuwe opleidingen waren Biologie en Milieuhygiëne, terwijl de maatschappijwetenschappen werden uitgebreid. Daardoor was de hogeschool in 1986 al
veel meer dan plantenteelt, fokkerij en bodemkunde – de
toegepaste landbouwdisciplines in het hart van de landbouwhogeschool.
Door die versterking van de fundamentele wetenschappen ging Wageningen langzaam ook meer bij de ‘echte’
universiteiten horen, zoals Amsterdam, Utrecht en Leiden.

‘Als je als Wagenings bestuurder in een
landelijk bestuur van de universiteiten
zat, begon je onderaan de ladder’
uitgebreide internationale netwerk van Wageningen te onderhouden. Op de Landbouwuniversiteit werd de rector
weer voluit verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek.
Voor de hogescholen had de wetswijziging veel grotere
gevolgen, merkt Karssen op. In 1986 werden veel kleine
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs gepromoveerd tot hogeschool. Dat was de opmaat tot een enorme
fusiegolf onder hogescholen. Zo werden Larenstein (een
fusie van 4 scholen) en het Van Hall Instituut (alle landbouwonderwijs uit Friesland en Groningen) gevormd.
Albert Sikkema
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Nog maar zelden dronken aan de balie
Hoe heeft de studentenpopulatie zich de afgelopen
25 jaar ontwikkeld? Een gesprek over toen en nu, met
de vier ervaren medewerkers van de studentenbalie:
Marion, Henk, Evert en Sjaak.
Excentriekelingen zie je tegenwoordig toch minder dan
vroeger, stelt het viertal. Zoals de student die zich 37 keer
aanmeldde bij de onderwijsbalie om af te studeren. Een
ander herinnert zich nog een student die een advocaat
meekreeg van zijn ouders toen hij zich ging aanmelden
aan de universiteit.
Studenten waren vroeger ook meer bereid tot actie, zoals een bezetting van de studentenbalie. ‘We hebben weleens met een brandslang in de gang gestaan om ze tegen te
houden’, zegt Sjaak. ‘Studenten waren fanatieker. Nu is er
meer gelatenheid. Ze zijn tegenwoordig zakelijker en serieuzer.’ Dat komt ook omdat er veel meer buitenlandse studenten zijn dan vroeger. ‘Die moeten presteren’, zegt Marion. ‘Een zesje is niet goed genoeg in andere culturen. Je
mag niet falen en zo’n laag cijfer betekent gezichtsverlies.’
LOSGAAN OP DE VERENIGING
Vroeger hadden de studenten meer tijd en ruimte. Studenten deden meer vakken dan de computer van de onderwijsadministratie aankon. De feestnummers kwamen
met een ‘zatte kop’ om vijf voor drie ’s middags nog snel
even dictaten halen, zegt Evert. Je hebt ze nog wel, maar
toch minder. De sfeer is nu ook goed, maar de regels zijn
strakker. Nu is er meer stress, de druk om te presteren.
In het verleden werden studenten nog wel eens kort gehouden in het ouderlijk huis. Die begonnen met mooie

cijfers, maar na een half jaar gingen ze los op de vereniging. Je had toen meer studenten van het platteland, meer
boerenstudenten op klompen, herinnert het viertal zich.
Bij de diploma-uitreiking zag je de familie in hun zondagse pak, en oma kwam ook mee. Dat zie je nu minder.
Ook het studentenleven is veranderd. Toen zat iedereen op kamers, nu gaan meer Nederlandse studenten in
het weekend naar huis. Op vrijdag wordt nog weinig college gevolgd, het is rustig in het Forum. Marion: ‘De buitenlandse studenten zitten ’s avonds en op zondag vaak te
studeren in Forum. Die worden niet snel lid van een vereniging. Als ze uitgaan, gaan ze naar de reguliere cafés op
de Markt. De jongeren zitten nu meer door elkaar dan
vroeger.’
WITTE SPORTSCHOENEN
Vroeger zag je studenten nog wel eens dronken bij de balie staan tijdens de introductiedagen. Dat gebeurt nu nog
zelden. Ze zijn behoorlijk standaard gekleed, er zijn weinig uitzonderingen. Voorheen herkende je ze aan hun kleding, weet Sjaak nog. ‘Zo van: die woont aan de Droevendaalsesteeg, en die in de Heerenstraat. Er waren meer
aparte groepen, omdat de leerstoelen van de universiteit
meer waren verspreid binnen Wageningen. Nu heb je Forum. Een prachtig gebouw, maar het is groter en anoniemer.’
Bij de buitenlandse studenten valt ook een -subtielverschil in kleding op. Vroeger kwamen ze in Wageningen
aan en kochten ze gelijk witte sportschoenen in de winkel.
Nu hebben ze die al. Albert Sikkema
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Van links naar rechts:
Foto 1: een treintje van
eerstejaars tijdens de AID
van 1987. Foto 2: een open
dag van de Landbouwhogeschool in 1985, het laatste
jaar van haar bestaan. Foto
3: uit protest tegen de aanwezigheid van Shell in ZuidAfrika verwijderen studenten een advertentie van het
oliebedrijf uit de complete
editie van het Wagenings
Universiteitsblad, een voorloper van Resource.
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Dorien Brunt nu en in de jaren tachtig.

FOTO’S: GUY ACKERMANS

A KIND OF ANNIVERSARY

‘Wageningen is het merk’
Mooi is dat: zo’n moment aan kunnen wijzen dat achteraf
gezien je leven heeft bepaald. Voor Dorien Brunt, afgestudeerd in september 1986, was dat toen ze twaalf was.
‘Mijn vader zat op de grote vaart. Hij was kapitein op een
van de laatste passagiersschepen van de KNSM’, vertelt
Brunt in haar Wageningse kantoor. ‘Op de allerlaatste
reis van zijn schip, in de zomervakantie, mocht ik mee.
Naar Zuid- en Middenamerika en weer terug. Langs al die
landen. Maar overal bleef je maar een paar uur. Terwijl ik
zo nieuwsgierig was naar wat er werkelijk speelde in die
landen.’
In ’79 begon Dorien Brunt haar studie aan de Landbouwhogeschool. NM 31: agrarische sociologie van de nietwesterse gebieden. Niet-westers, in de studentenmond.
Goed voor een leuke grap. Brunt: ‘Tijdens het liften vroeg
een chauﬀeur mij eens wat ik studeerde. “Niet westers”,
zei ik. “Wat dan wel”, vroeg hij. Dat is nog steeds een van
mijn standaardgrappen.’
Met niet-westers zou ze ‘iets’ in de ontwikkelingssamenwerking gaan doen. ‘Iets goeds doen. Iets betekenen voor
de mensen.’ Ze speelde volleybal bij Invicta, deed toneel
bij Project 80 en was actief lid van De Gele Knalpot, een
club die gezelligheidsavonden organiseerde voor verstandelijk gehandicapten. En dan was er nog ‘het krantenclubje’: een groepje van acht gelijkgestemden dat om
de drie weken een avondje de actualiteit bediscussieer-

de. Een gedreven en betrokken studente dus. Typisch
‘Wagenings’.
In september 1986 haalde Brunt haar bul. De eerste lichting met een universitaire bul. Niet dat dat volgens haar
enig verschil maakt. ‘Hogeschool of universiteit? Wageningen is het merk.’ Brunt stoomde meteen door met een
promotie-onderzoek naar een irrigatieproject in Mexico.
Volgde haar man, de huidige Wageningse wethouder Lex
Hoefsloot, naar Nicaragua waar ze haar proefschrift af
maakte. Zette twee kinderen op de wereld. En na werk in
Nicaragua, op het ministerie in Den Haag en in Honduras,
werd het na twaalf jaar buitenland begin deze eeuw toch
weer Wageningen.
Bij Alterra kwam ze in aanraking met Wing, haar huidige
werkkring. Wat heet: haar eigen bedrijf. Ze is partner bij
de onderneming die zich vier jaar geleden los maakte uit
de moederschoot Alterra. Wing begeleidt processen in de
sfeer van ruimtelijke ordening en landschap. En daar zit
volgens Brunt nog steeds dat bevlogene van dat meisje
van twaalf in. ‘We zijn een waardengerichte organisatie.
We werken vanuit de overtuiging dat wat we doen
maatschappelijk relevant is.’ En wat mooi is: de mensen
van het krantenclubje ziet ze nog steeds. Op een gegeven
moment woonde iedereen zelfs weer in Wageningen. Ook
Roelof Kleis
typisch Wageningen trouwens.

This year Wageningen
University celebrates its
ﬁrst 25 years as a fullyﬂedged university. It was
upgraded from agricultural college status in
1986. It won’t be putting
on a big party - but it
didn’t make much of a
fuss 25 years ago either.
The 1986 equivalent of
Resource only mentioned
it on page 4. But in practice the change was not
so great: Wageningen research and teaching were
already at university level. It simpliﬁed management though.

MORE STUDIOUS
Staﬀ at the student desk
say the students of the
1980s had more time for
partying, activism and
eccentric behaviour. Today’s students are more
studious. The many foreign students come from
cultures where low
grades are not acceptable. Dutch students tend
to gravitate back to
Wageningen. Like sociologist Dorien Brunt, who
went to work in Central
America - and is back
now working with Alterra
sub-contractor Wing.
The full story?
resource.wur.nl/en
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TOPINSTELLING
OF BOERENUNIVERSITEIT?
Wordt de universiteit van Wageningen door de academische wereld
na 25 jaar voor vol aangezien? Of zijn we voor de buitenwereld nog
altijd het boerenneefje uit de provincie?
Tekst: Rob Goossens/illustratie: Henk van Ruitenbeek

Robbert Dijkgraaf
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)
‘De Wageningse universiteit staat de laatste tijd sterk in
de belangstelling van de academische wereld. Terecht
denk ik. De universiteit heeft een sterke positie opgebouwd met duidelijke keuzes voor disciplines die sterk geworteld zijn in de organisatie. Wat ik zelf een prettige constatering vind, is dat Wageningen daarbij ook stevig heeft
ingezet op het fundamenteel onderzoek. Náást het toegepaste onderzoek waar de instelling traditioneel goed in is.
Dat zie je ook aan de academische prijzen die worden binnengehaald. Dat is een duidelijk stuk waardering van de
wetenschappelijke wereld, die keihard kan zijn en echt
geen pluimen uitdeelt als die niet verdiend zijn. In het
buitenland is Wageningen ook een bekende naam. Vooral
in Azië. Juist daar weten ze heel goed waar de mondiale
specialisaties liggen, waar je je boodschappen moet doen.
Voor Nederland hebben ze naast het watermanagement
ook de landbouwsector op hun lijstje staan. Met de naam
Wageningen daarachter. Noem het het academische Cruyﬀeﬀect. Ik denk dat daar een les in zit voor andere academische instellingen. Namelijk zorg dat je jezelf zichtbaar
maakt en dat je je successen viert. Bouw voort op je eigen
geschiedenis. Maak gebruik van je eigen kracht.’

Maaike Verhoek
Vice-voorzitter studentenvakbond LSVb
‘Wageningen is natuurlijk een typische universiteit omdat
ze gericht is op een speciﬁeke doelgroep. De technische
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universiteiten hebben dat ook, maar in Wageningen proef
je dat misschien nog wel sterker. In elk geval bij de LSVb,
want Wageningen valt deels onder een ander ministerie
en is daarom niet altijd in dezelfde mate betrokken bij het
overleg dat wij voeren met de minister van Onderwijs. Wat
me verder opvalt aan Wageningen is het internationale
karakter. Bij onze Wageningse lidorganisatie WSO is het
Engels de voertaal in de medezeggenschap. Dat is wel
apart om mee te maken. Soms lijkt Wageningen zelfs fysiek
wat verder weg, omdat het zo moeilijk is om er met het openbaar vervoer te komen. Eerst met de trein, en dan nog eens
met de bus van Ede naar Wageningen. Daarom was het
leuk te merken dat er bij de acties in januari toch zoveel
betrokkenheid was. Met een eigen grote demonstratie in
het centrum van Wageningen en goed georganiseerde
busreis naar Den Haag. Dat viel ons wel op in positieve
zin. Wageningen leek plotseling wat minder ver.’

Sophie in ’t Veld
Europarlementariër voor D66 in Brussel
‘Ik heb zelf middeleeuwse geschiedenis gestudeerd in Leiden, een echte alfa dus. Af en toe zat ik daar als een monnik middeleeuwse handschriften uit te pluizen in een
koud gebouw. Daarom vond ik dat echte onderzoekssfeertje in Wageningen, de keren dat ik er was, wel heel inspirerend. Ik associeer Wageningen toch vooral met de bijzondere combinatie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. En met de interactie en de synergie die dat met zich
meebrengt. Combineer dat met haar specialisatie op een
beperkt aantal thema’s en je krijgt een instelling die stevig
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boven het maaiveld uit steekt. Dat past uitstekend in de
toekomstvisie ‘EU 2020’ die de Europese Unie als leidraad
voor het komend decennium neemt. Als je alle berichten
hoort lijkt het soms wel of er helemaal niet meer deugt in Nederland, of we aan de rand van de afgrond staan. Maar een
aantal sectoren, waaronder Wageningen, bewijst dat er
wel degelijk innovatieve kracht in Nederland aanwezig is.’

Ben van Raaij
Wetenschapsjournalist bij De Volkskrant
‘Ik heb op zich wel een positief beeld van de Wageningse
wetenschap. Op mijn vakgebied, de biogerelateerde onderwerpen, zie ik Wageningen als een van de betere Nederlandse universiteiten. Relatief klein misschien, maar
omvang zegt niet zoveel in de onderzoekswereld. Ik heb
ook aan de universiteit Twente gewerkt en daar heb ik gezien dat je vooral kunt excelleren door in te zetten op iets
waar je sterk in bent. Wageningen doet dat heel goed, en
wordt daar internationaal ook om gewaardeerd. Het enige
waar de universiteit volgens mij voor moet oppassen is dat
de innige samenwerking met de landbouwsector en de voedingsindustrie niet de onafhankelijkheid van het onderzoek
in gevaar brengt of lijkt te brengen. In de algemene opinie
over de universiteit wordt dat toch als een reëel risico gezien. Onderzoekers moeten daarom steeds duidelijk naar
voren brengen waar ze staan en zich nooit in de verleiding
laten brengen om hun broodheren naar de mond te spreken. Doe je het zorgvuldig, dan kan onderzoek verrichten
voor derden best met een onafhankelijke pet op. Uiteindelijk is het bedrijfsleven zelf daar ook het meest bij gebaat.’

Malou Willemars
Voorzitter Promovendi Netwerk Nederland (PNN)
‘Wageningen afﬁcheert zich trots als Europa’s belangrijkste universiteit voor de life sciences. De missie? ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.
Ook beroemt de universiteit zich op 220 succesvolle promoties per jaar. Van (valse) bescheidenheid heeft Wageningen dus hoegenaamd geen last meer. Maar gelukkig is
Wageningen, ondanks die grootsheid en bloei, behoorlijk
nuchter gebleven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier
waarop de dean van de Graduate School pal voor z’n Nederlandse promovendi staat. Hij ziet ze als volwaardige
medewerkers, die zinvol werk verrichten en daar ook naar
behandeld moeten worden. Een koe die zich goed voelt,
geeft betere melk, zou je kunnen zeggen.
Maar het Wageningse talent om het wereldse met het
nuchtere te combineren, komt misschien wel het mooist
naar voren in het promotiereglement. Daarin staat een ﬁctief voorbeeld van een proefschift waarin verslag wordt gedaan van een ontwerpend onderzoek naar ‘metropolitane
landbouw en duurzame ontwikkeling’. Actueel en maatschappelijk relevant. Maar wel geschreven door Piet A.
Ardappel.’

How does the academic
world see Wageningen
University after 25
years? A top-class
institution or a place for
farmers’ sons?
Robbert Dijkgraaf
(KNAW) thinks Wageningen sets an example to
others with its fundamental research and
strong reputation
abroad. MEP Sophie in ‘t
Veld also feels Wageningen is on the right track.
She is pleased it has
specialized in particular
themes and praises its
combination of teaching,
research and business.
Ben van Raaij (science
journalist), on the other
hand, warns of the danger of close links with
the agricultural and food
sectors. Wageningen’s
scientists need to stay
independent. Wageningen sometimes feels far
away to Maaike Verhoek
(student union vicechair). That’s not just because of its international
character – there’s also
that bus ride from Ede.
Finally, Malou Willemars
(chair of the PhD students’ network) likes
Wageningen because it is
brash but still refreshingly down to earth.
The full story?
resource.wur.nl/en
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The three students are studying in their room in Brink Residence

FOTO: MANON BRUININGA

Ranjana and Barsha are two students from Nepal who started their MSc in Wageningen in February. Resource
will follow them during their adventures in Wageningen. This week: is this really a developed country?

BARSHA AND RANJANA…
are oﬀ to a terrible start
The room in Brink Residence is
quite spacious for hotel accommodation. But with three beds in
a row, there’s little space left.

like this. We are stuck here; we
have no other options. The university should have informed us before we left’, she says.

Ranjana and Barsha share the
room with one other Nepalese student, Sangita. The three girls met
on the plane to the Netherlands
and became friends right away.
Just as well, now they have to live at
such close quarters. Their beds are
divided by black curtains, and they
have one table and one wardrobe
between them. Most of their
clothes are still in their suitcases.
Barsha says she’s ‘not happy’
about it, but Ranjana is downright
angry. ‘You don’t put up students

SALSA CLASS
A bummer, especially since their
ﬁrst impressions of Wageningen
were pretty good. When they arrived, there was an introduction
week for all the new MSc students.
Barsha: ‘The winter AID was very
nice. I met a lot of people and I especially liked the salsa class.’ Ranjana picked up some essential information during the city tour. ‘I
learned how to ride a bike and
where to buy things.’ And when
they got lost, a Dutch girl took
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them to her room to look up directions on her computer. The shared
room was to be their home for two
weeks only. Or so they thought at
the time.
One month later, the girls are
making the best of it in their overcrowded hotel room. Barsha:
‘We take our phone calls on the
balcony, because we don’t want to
disturb the others. The fridge is
too small, so we keep our fruit
outside to keep it cool. And we’ve
been waiting for a vacuum cleaner
for a week now so I swept the ﬂoor
with a brush.’ And there is only
enough hot water for one person
to shower, so they each have a
‘shower day’.

Studying in their room is no easy
task, with their ﬁrst exams coming
up. ‘The lighting is terrible for studying – it gives you a headache’,
says Barsha. ‘And the internet hasn’t been working for four days. But
it’s so cold outside that I don’t
want to go to the Forum. It takes
time to go there, and I’d rather
spend that time studying.’
CHEATED
The girls from Nepal feel especially
cheated because they weren’t
aware of the situation before coming to Wageningen. ‘Then we
would have been able to take action from Nepal. We have friends
here who could have helped us’,

student << 25
fumes Ranjana. She just called the
Student Service Centre and was informed that she won’t be able to
get a room until the ﬁrst week of
November. She seems close to
tears. ‘It’s really terrible here. I
don’t want to stay here till November. We came to study in a developed country.’ To add insult to injury, the rent for the room is 11
euros per person per day. ‘Almost
as much as the self-contained
rooms at the Haarweg’, calculates
Barsha. ‘Each.’
The students started looking for
other housing options like renting
an apartment together. But landlords seem to prefer PhD students
as tenants.
FOOD
Even though the conditions are
difﬁcult, Barsha is happy that she
has Nepalese roommates, because
this is her ﬁrst time away from
home. ‘In Nepal it is normal to live
with your family until you marry.
Boys never leave their parents’
house, so if you get married you
move in with the new family.’
Nepalese are always surrounded by
family, and they have a festival almost every month. People visit
their relatives and receive Tika (red
mark on the forehead) and blessings from family elders.
‘I really miss my food’, says Barsha. ‘We have lots of spinach for
example, many different varieties.
In Nepal you could eat a different
green vegetable every day for a
month. ’ But no beef please!
Bashra doesn’t even want to touch
it because the Nepalese worship
the cow.
The food they miss most is the
momo. Momos are small steamed
dumplings ﬁlled with meat or vegetables. In Nepal you can buy them
on every street corner. ‘But it takes
a lot of time to make them yourself’, says Ranjana. ‘The food here
is very sweet, and we like spicy
food’, adds Bashra with a touch of
pride.
MISSING THE FAMILY
Barsha misses her friends and
family very much. ‘I would call my
cousins or friends every day after
school so we could go shopping on
my scooter.’ During class in Wage-

BARSHA POUDEL
26 years old
Born in Kathmandu
Did her BSc in biotechnology at
Kathmandu University
Worked for three years in the
genomics department a health
company on human gene
sequence analysis.
Started her MSc in Bio-informatics because: ‘I studied biotechnology before and was really interested in computer based technology. Bio-informatics
combines the two.’

RANJANA BHATTA
28 years old
Born in Mahendranagar
Married to Dinesh Bhatt
Did her MSc in Environmental
Sciences at Tribuvan University in Kathmandu
Worked in wildlife research,
at an NGO on climate change
and at the ministry of Environment.
Is doing an MSc in Environmental Science because she
needs it to be able to work in
government in Nepal. She
also considers doing a PhD.
‘I want to raise my level of
knowledge. The teaching
methods and the facilities are
far more professional than in
Nepal.’

ningen she interacts with her
classmates, but after class she
rushes home to Skype with her
friends back home. Ranjana got
married almost a year ago. ‘My
husband is doing a sandwich PhD
in Delft, but he is in Nepal now.
When he arrived in Delft he was
picked up at the airport and taken
to his room, with a desktop computer and internet’, she says. They
talk almost every day (on the balco-

ny). ‘I think to myself: why am I
here? I miss my home and my family. You cannot know what it is like,
living here. It’s really hard.’
Nicolette Meerstadt

Ranjana thinks she will have to stay
in De Brink until early November,
but SSC says that is an exaggeration.
How long she will have to wait is not
known exactly, but it will be at least
six weeks.

‘WE CAME TO A
DEVELOPED COUNTRY’
Ranjana and Barsha are
two Wageningen MSc
students from Nepal.
Wageningen is not quite
living up to their hopes
on the accommodation
front. More than a month
after arrival, they are
still living out of suitcases, three to a hotel
room. They share one
computer and wardrobe,
and a shower that heats
enough water for one
person. When Ranjana
nearly wept when heard
she may not get her own
room until November.
‘We came to study in a
developed country.’ Her
husband is getting a
much better deal at the
University of Delft. Fortunately, the ladies get on
well, but they miss family and home cooking. On
the plus side, they enjoyed the introduction
week – especially the
salsa class, says Barsha.
The full story?
resource.wur.nl/en
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VOOR(H)UIT!

SUPERMAN?

Handel in lichaamsmateriaal levert goud geld op, blijkt uit een studie van
het Rathenau Instituut. Een eicel van een studente doet 25.000 euro. In
Amerika tenminste. In ons land is het verboden te verdienen aan je lijf.
Uit één voorhuid kunnen Amerikaanse wetenschappers 200.000 eenheden
(zeven voetbalvelden) huidweefsel kweken. Te verkopen voor een slordige
duizend euro per eenheid! Multimiljonair worden ten koste van je voorhuid. Iets voor langstudeerders? Een tripje VS en vooruit met die huid.

‘Dit kwam compleet uit de lucht vallen’, moeten TNT medewerkers uit Ede
hebben gedacht. Een metalen bal van drie kilo doorboorde het dak van
hun postkantoor op vrijdagochtend. Ruimtevaartorganisatie ESTEC
onderzoekt het vliegende voorwerp. ‘Mogelijk is het een vliegtuigonderdeel’, meldt de Gelderlander. Maar wij weten wel beter. Het postkantoor
staat in de Kryptonstraat.

CULT <<
Stenen beelden in de
STIJN << grandeur van Het Depot
9?r3&w9i#0gr!
Mijn haat tegen de ov-chipkaart zit diep. Dankzij de kaart draag ik uit
principe geen roze kleding en met elke gekraakte beveiligingslaag leef
ik sterker op. Zo sterk dat ik voor mijn levensgeluk goeddeels afhankelijk ben geworden van de negatieve berichtgeving over Trans Link Systems. Als dagelijks reiziger tussen Arnhem en Wageningen ben ik er
van overtuigd: niet massa-immigratie, maar chipkaartfascinatie is ons
grootste maatschappelijke probleem. Laat ik een opsomming maken:
1. Kranten staan vol over die enkele islamiet die vrouwen geen hand
geeft. Ov-chipkaartlezers maken het echter veel bonter. Als ik geluk
heb komt er een onvriendelijk ‘IN OK’ uit, maar met een beetje pech
zie ik ‘lijn niet gevonden’ of iets als een arrogant ‘9?r3&w9i#0gr!’. Dit
is op zichzelf natuurlijk al beschamend, maar inmiddels ben ik erachter dat het apparaat onderscheid maakt. Waarom moet ik het doen
met ‘IN OK’ en krijgen veel andere reizigers ‘Goede dag’ te lezen?
2. Dankzij de ov-chipkaart is ook mijn contact met buschauffeurs achteruit gehold. En dan bedoel ik niet het wederzijdse chagrijn over niet
werkende apparaten. Nee, soms is het apparaat op zo’n onmogelijke
plek geïnstalleerd, dat ik zo ongeveer met mijn rug naar de chauffeur
moet inchecken. Laatst vroeg ik een chauffeur of veel reizigers humeurig waren door de regen. ‘Ben je gek’, zegt ie, ‘reizigers zeggen überhaupt niets’. Rara, waarom zou ons land toch zo verkillen?
3. En dan het maatschappelijke probleem dat de gewone hardwerkende burger altijd de dupe is, nou als er één systeem verantwoordelijk is
voor veel duperingen... Vorige week kon ik door één of andere technische tekortkoming van mijn vervoerder niet uitchecken. ‘Alsjeblieft,
hier heb je een formulier om aan te tonen dat het niet aan jou lag. Let
wel; we behandelen alleen volledig ingevulde formulieren en vergeet
ook niet om een postzegel te plakken.’ ‘Belachelijk’, vind ik, maar mijn
medestudenten zeggen dat ik een geluksvogel ben omdat mijn eigen
kaartje nog nooit defect geraakt is.
4. Maar, Neerlands grootste maatschappelijke probleem blijft toch de
struisvogelpolitiek van Trans Link Systems. ‘Goh er is een beveiligingsprobleem, laten we het systeem ook als betaalmiddel invoeren.’ ‘Nee
hoor, uw privacy is geheel gewaarborgd met een anonieme kaart, frauderen heeft echter geen zin, want wij weten precies wie die anonieme
reizigers zijn.’
Prima dat illegale reizigers worden aangepakt, maar waarom blijft de
Stijn van Gils
grootste misdadiger vrij opereren?
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D

e monumentale beelden in de
zorgvuldig aangelegde voortuin, het prachtig gerestaureerde
pand, de aanbouw onder opvallende architectuur, de oprijlaan met
kiezelstenen. Dat alles wekt de indruk dat hier iemand met heel veel
geld iets heel moois heeft gemaakt
van het voormalige pand van de
vakgroep Bosbouw aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen.
Iets van welgevallen komt over je
als vervolgens blijkt dat iedereen,
ook een ongeschoren journalist,
welkom is in Beeldengalerij Het
Depot.
Nadat de universiteit het pand
en de omringende tuinen in 2000
verkocht had, werd het in 2002 gekocht door stichting Utopa, die het
in twee jaar omtoverde tot de huidige beeldengalerij. De dames willen minder kwijt over de mecenas
die dit mirakel ﬁnancierde, Loek
Dijkman, eigenaar van het verpakkingsbedrijf Topa Groep. Maar het
eind van de geldstroom is nog niet
in zicht, want Het Depot krijgt uitbreiding aan de overkant van de
Generaal Foulkesweg in het pand

dat bekend staat als De Banaan. De
stichting Het Depot steunt de ontplooiing van beeldhouwers ook
met beurzen.
In de zaal waar ik lang geleden
het vak inleiding bosbeheer volgde, staan nu statige, massieve stenen torsen in een verder lege zaal.
Het Depot specialiseert zich in torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. De beelden zijn soms
ﬁguratief, soms ook meer abstract,
zoals de beelden van Petra Boshart. Sinds een week is er een solotentoonstelling van haar te zien in
de aanbouw van Het Depot.
In een rondleiding vertelt Boshart dat bij haar het uitdrukken
van gevoel in steen begon bij het
verbeelden van het menselijk lichaam. ‘Maar gaandeweg ben ik
die menselijke vormen gaan terugbrengen tot een universeel symbool’. In de lichte ruimte staan
beelden die verschillende dingen
kunnen zijn. Een boomwortel of
een venusheuvel, een rups of een
penis. De beelden van Boshart –
glad, strak, monumentaal – passen
in de grandeur van Het Depot. JT
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NASMAAK
Bittere smaken maken mensen harder in hun oordeel. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van New York ontdekt. Een bitter lemon is al
voldoende om mensen gemiddeld een kwart meer verbitterd te laten
oordelen over morele vraagstukken. Opmerkelijk detail: vooral conservatieven zijn gevoelig voor bitter. Dat zet uitslagen van verkiezingen in een
heel ander daglicht. Wat drinken ze daar in Limburg eigenlijk?

CHIP ON HIS SHOULDER
9?r3&w9i#0gr is the response Stijn gets from
the public transport chip
pass reader. If it isn’t
‘line not found’, that is.
The Dutch right wing puts
the country’s problems
down to immigrant cultures and the erosion of
manners. For Stijn, public
enemy #1 is deﬁnitely the
new chip pass system.
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ART DEPOT

ARGO VERNOEMT VIER-MET NAAR BOTENBAAS
De nieuwste aanwinst van Argo heeft de naam van de botenbaas gekregen: Dorus Jansen. De spiksplinternieuwe boot van Italiaanse makelij werd op 4 maart gedoopt door het echtpaar Rianne en Gerrit Meester,
beiden oud-Argonaut. De studentenroeivereniging vernoemt boten meestal naar een personage uit de
Argosage, maar dit keer werd de held dichter bij huis gevonden. ‘Dit had ik nooit gedacht’, zegt Jansen, die
eind april na bijna veertig jaar ophoudt met werken. De lichte-vier-met voor dames en lichte heren, kostprijs ongeveer zeventienduizend euro, is een welkome aanvulling in de vloot, vertelt materiaalcommissaris
Linda Schoorl. ‘We kwamen eigenlijk zo’n boot tekort.’ YdH

‘MUSICEREN OP
HOOG NIVEAU’

Wie? Janna Barel,
vijfdejaars Biologie.
Wat? Zingt alt in het Nederlands
Studenten Kamerkoor.
Waarom? Heeft de afgelopen
maand concerten gegeven in
prachtige zalen met het NSKK.

Hoe was het?
‘Heel intensief en bijzonder. Ik ben echt helemaal ondergedompeld in de
muziek. Het was ontzettend professioneel en we musiceerden op hoog
niveau.’
Wat is er zo bijzonder aan dit koor?
‘Het zijn allemaal mensen die de motivatie hebben om tien dagen achter
elkaar geconcentreerd bezig te zijn. Die discipline moet je wel opbrengen. Constant rechtop zitten, niet praten tussendoor en goed luisteren
naar de aanwijzingen.’
Was het een groot feest?
‘Er was een hele duidelijke regel: om twaalf uur lig je in je bed. Als je biertjes drinkt dan heeft dat meteen invloed op je stem de volgende dag.’
En nu?
‘Dit motiveert enorm. Ik ga me vol energie storten op mijn afstuderen en
commissiewerk. Maar ik merk ook dat ik in een gat val. We hebben zo
intensief met elkaar samen leren zingen, en nu is die groep uit elkaar.’
NM

The transformation of the
ex-university building on
the Generaal Foulkesweg
into the sculpture gallery
Het Depot is a sight for
sore eyes. No expense
has been spared and the
house and grounds are
stunning, not to mention
the art they display. Open
to all, free of charge. Well
worth a visit.

THE DORUS JANSEN
Rowing club Argo has
broken with tradition and
named their latest boat
not after an argonaut but
after Wageningen’s harbourmaster. Dorus
Jansen, who retires in
April, is chuﬀed at the
honour.

IMMERSED IN MUSIC
Biology student Janna
Barel is coming down to
earth after a series of
concerts with the national student choir. Hard
work, demanding the discipline to get to bed on
time and go easy on the
beer. But a wonderful experience to be immersed
in high-quality music.
The full story?
resource.wur.nl/en
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NET NIET
Bubble shooter tijdens je college, wie droomt er niet van? In Nijmegen
kan het, want op de hele campus hebben ze draadloos internet. Maar nu
beginnen docenten te klagen. Want studenten lijken niet meer zo bezig
met de collegestof. Docenten willen daarom het internet uit kunnen zetten tijdens college, maar dat kan niet. Tip: zet je college op youtube.

>> HET
ECHTE
WERK

NO GROUSING

RELAXED IN BOLIVIA
Wie? Marloes van der Kamp
Wat? Onderzoeksstage naar de eﬀectiviteit van
een zuiveringsinstallatie voor ‘domestic waste
water’
Waar? Bolivia, Cochabamba
Waarom? ‘Leek me leuk om naar Zuid- Amerika
te gaan om Spaans te leren en de cultuur op te
snuiven’
‘Het onthaal was al geweldig. Toen ik bij mijn gastgezin kwam stond er een omaatje van anderhalve
meter groot enthousiast voor de deur te springen.
Het gezin nam me overal mee naartoe, gaf me de
hele tijd eten leerden me zo goed mogelijk Spaans
met superveel geduld.’
‘Het verloop van mijn stage was typisch voor Bolivia:
ik moest een onderzoek herhalen waarvan ze resultaten waren kwijtgeraakt. Maar de meetapparatuur
arriveerde pas toen ik alweer wegging. Ik heb daar
gemerkt dat Nederland een van de meest efﬁciënte
landen is, en Bolivia een van de minst efﬁciënte. Het
is daar enorm relaxed. Je kunt twee uur te laat
komen zonder dat je moet uitleggen waarom.
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Gewoon geen gezeur! De mensen daar nemen ook
echt tijd voor elkaar, het is echt not done om te zeggen tegen iemand: ‘Sorry, ik heb nu echt geen tijd’.
Werken en bier drinken gaan er ook prima samen.
Niet meedrinken is geen optie. Dat is onbeschoft,
mensen worden boos als je niet meedoet. Het hoort
gewoon’
‘Natuurlijk zijn er ook minder leuke dingen. Het verkeer is er mega chaotisch. Ik heb drie mensen zien
sterven door een verkeersongeluk, dat was erg heftig. Na een feestje moet je altijd een taxi nemen,
omdat naar huis lopen te gevaarlijk is. Ik ben anderhalve maand aan de race geweest. Op sommige
momenten spoot mijn maaginhoud er langs twee
kanten tegelijk uit. In het veld werkte ik op grote
hoogte. Ik had er vaak hoofdpijn. Maar coca bladeren kauwen doet wonderen. Je wordt er niet high
van maar het zet je aderen open waardoor je minder
last hebt van hoofdpijn en honger.’
‘Weer terug in Nederland mis ik de openheid en het
relaxte van de mensen daar. Ik wil zeker een keer
terug.’ Cristoph Janzing

Marlies van der Kamp is
back from Bolivia, where
she did a research
internship on water puriﬁcation in Cochabamba.
What she loved: the
amazing hospitality of
her host family, the laidback atmosphere, and
the way people still have
time for each other. ‘It is
just not done to tell
someone, ‘sorry, I really
don’t have time now’’.
What she was less enamoured of: the ineﬃciency,
the hair-raising driving,
the persistent runny tummy and the altitude
headaches. Luckily, the
latter responded well to
coca leaves. Back in the
hectic Netherlands,
Marlies is missing
laid-back Bolivia and
deﬁnitely wants to go
back one day.
The full story?
resource.wur.nl/en
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gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor
studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op
donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
Welke student (hondenliefhebber)
wil af en toe tegen betaling met
onze lieve, leuke, jonge en grote
hond wandelen? telefoonnummer
0317422848.

mededelingen
Hokjesdenken
Bij Twee voor Twaalf komt het zelden voor, dat ze het woord raden na
drie letters. Maar Evert-Jan Bakker mailde: ‘Bij de derde letter in de groene balk (k, n, d) dacht ik: laat ik eens op de voorplaat kijken. En jawel,
daar vond ik het gezochte woord al. Natuurkalender, dus, als antwoord.’
Ook goed ingezonden door: leerstoelgroep Milieutechnologie, Anita’s
Angels, Loes Bugter, Willem Menkveld, Baliekluivers Jo-Ol, Herman Slink,
Hokje514@Wur et al., Cees Niemeijer, Sexy Chickies, Renée en Susan van
der Salm, DB Thymos ‘10/’11, Evert-Jan Bakker, Eef Velthorst, Marije
Oostindjer, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Anton Korteweg, Leerstoelgroep Nematologie, Merel Huizing, Jente Andriessen, Linde Gerritsen,
Fieke van der Meer, Lore Hoogenboom, Nicolas Appert, Marianne van der
Gaag, Marian Bos-Boers en Ellen Slegers.

Horizontaal
1 Jeugd die vorige week Forum bezocht 6 Bekend T-shirtgezicht
8 Daar werd Dorus Jansen te water gelaten 12 Als nieuw 13 Kleurige schilder
15 Hangplekken 16 Dat programma van de TROS is spoorloos
18 Onderwaterdief 20 De T van ETA 21 Ouder om mee te ontbijten
23 __ Morales, Boliviaanse president 24 __-Yo, afgelopen zaterdag in Ahoy
29 M.i.v. 30 Ongrijpbaar dier 31 Ouwe 32 Overheidsbesluit 35 Knorrige dj
37 Nederlands symbool 39 Ligt voor straf op de trap 40 Frans symbool
41 Motel met één ster 42 Daar werken geen nachtzusters 43 18 horizontaal
44 Amerikaanse staat met vleugels 45 Verlichtende buis

Verticaal
1 Werkgever van Van Marwijk 2 Keuze tussen ja en weet niet 3 Bloedgang
4 Heet tegenwoordig Europese Centrale Bank 5 Volgt op de daad
6 Levensloop waar je warm van wordt 7 Alsnog een kans van slagen
8 In wezen (2+4) 9 Verkoudheidsvirus 10 Lollig riviertje 11 Is omgeven
door zand 14 Staat met mormonen 15 Moet weg uit LA13 (5+1) 17 Heeft
Tullu Bukhari een biologisch bestrijdingsmiddel tegen ontwikkeld
19 Dat scheelde een haartje 22 Was in 2001 0,6 eurocent waard 25 Past na
studenten of hand 26 Gerookte cocaïne 27 Zo noemde Wilders Erdogan
28 Italiaans evenement 29 Vlaamse ﬁets 33 Eerste bruikbare revolver
34 Daar ga je in als je belazerd wordt 36 De e van t.e.a.b. 37 Mindblowing
spul 38 Oude onderwijsvorm 42 Ouwe
Mail de groene hokjes uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl, de oplossing
komt donderdag op resource.wur.nl.

Mededelingen van en voor
studenten en medewerkers.
Lever maximaal 75 woorden aan op
donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Beauty & brains
Al negen jaar lang is Studenten.net
elk jaar op zoek naar de mannelijke
en vrouwelijke student die als
beste intelligentie met een knap
uiterlijk combineren; beauty &
brains. Naast de titel ‘Student of
the Year 2011’ zijn er ook prijzen
te winnen: een vakantie, een
Samsung Galaxy tablet, een kledingpakket en een contract bij
Dutch Casting Agency. Intelligentie, mediageniekheid en uiterlijk
worden ‘getest’ vanaf de kwartﬁnale door middel van competentietests, een debat, een fotoshoot
en – onder voorbehoud- een opdracht in het buitenland. De uitreiking van de StudentenAwards
vindt plaats op donderdag 19 mei
2011 op Bal11, het grootste studentengala van Nederland, georganiseerd door Studenten.net en
Brand New Live.
VANAF 18 MAART KUNNEN BEZOEKERS ONLINE
HUN STEM UITBRENGEN OP: WWW.STUDENTOFTHEYEAR.NL/DEELNEMERS.

NJR is op zoek naar bestuursleden
2011-2012
We zijn op zoek naar 7 jonge, gemotiveerde en enthousiaste bestuursleden voor het bestuursjaar
2011-2012. Ben jij tussen de 18 en
29 jaar? Wil jij opkomen voor het
belang van jongeren? En wil jij een
uitdagende werkervaring die goed

is voor je CV? Dan zijn we op zoek
naar jou! Het bestuur bestaat uit
de voorzitter, secretaris, penningmeester en vier programmabestuursleden waaronder Duurzame
Ontwikkeling en Internationaal.
Solliciteren kan tot en met 15
april.
WWW.NJR.NL/VACATURE

agenda
Maandag 21 maart,
donderdag 24 maart

CURSUS STUDENTALPHA
Is dit alles? Is er meer? Wat is de
zin van het leven? StudentAlpha is
een cursus waarin jij de kans krijgt
na te denken over bovenstaande
vragen en het christelijk geloof. We
starten met lekker eten, vervolgens
een korte inleiding en daarna tijd
om in kleine groepen verder te
discussiëren.
START/INFO-AVONDEN: MA 21 MAART 18:30
DUIVENDAAL 2 (VLAKBIJ IDEALIS);
DONDERDAG 24 MAART 20:00 INFOBORREL
IN DE BUNKER (FLATKROEG DIJKGRAAF).
WWW.ALPHAWAGENINGEN.NL

23 March

FARM VISIT:
PIG AND DAIRY FARM
Excursion from the Boerengroep to
an organic pig farm with unique
stalls: ‘Bettenstallen’ and ‘Ethoboxen’, both animal friendly innovative systems of pig keeping. After that, we’ll visit an organic dairy
farm with biogass installation. The
costs are 10 euros. We leave at 9am
at LA13 and will be back at 5pm.
Would you like to join this
excursion? Please e-mail
st.boerengroep@wur.nl.
WWW.BOERENGROEP.NL

Stem & Spreken
voor groepen!
Training
^ƚĞŵΘWƌĞƐĞŶƚĂƟĞ
26 maart
www.thesongworks.nl
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30 >> service
in memoriam

Frans Schouten
Op 26 januari 2011 bereikte ons
het droevige bericht dat Frans
Schouten was overleden. Frans
werd 72 jaar. Eind augustus 2010
werd bij hem alvleesklierkanker
vastgesteld. Tot halverwege december was hij ondanks zijn ziekte
nog in redelijk goede doen, maar
daarna ging het snel achteruit. Op
1 februari hebben we afscheid van
Frans genomen op een manier zoals we hem kenden: op een mooie
maar sobere wijze.
Tot 1998 was Frans Schouten als
chemisch analist verbonden aan de
afdeling Humane Voeding. Hij
kwam in dienst in de beginjaren
van haar bestaan. Eerst bij het Nederlands Instituut voor de Volksvoeding (NIVV), dat was ondergebracht in de voormalige Dreijenborch. Later bij Humane Voeding,
waar hij hoofd van het chemisch
lab was. Veel voedingsmiddelen en
biologisch materiaal gingen voor
analyse door zijn handen. Later
ging hij zich meer bezighouden
met metingen van energiegebruik
en lichaamssamenstelling. Vele
practica, studenten in hun afstudeerfase en promovendi heeft hij
op plezierige en vakkundige wijze
begeleid. Tijdens de intensieve
meetsessies waarbij ruststofwisseling en energiegebruik bij inspanning werd gemeten begon Frans ’s
morgens vroeg voor 7 uur al om de
meetapparatuur te kalibreren. Nog
steeds bewaren wij enkele, in zijn
kenmerkend handschrift geschreven, onderzoeksgegevens in ons
archief. Alleen al daaruit spreekt
een grote professionaliteit en toewijding voor het vak dat hij beoefende.
Frans was een nuchter persoon,
had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was heel sociaal inge-
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steld. Hij hield niet van poespas en
opsmuk, en keek door alle franje
heen die hem het zicht belemmerde op waar het volgens hem werkelijk om ging. Hij pleitte voor transparantie in de besluitvorming binnen de universiteit. Met veel humor en relativeringsvermogen
overigens, want hij dreef het nooit
op de spits. Hij zette zich in voor
het (toenmalige) vakgroepsbestuur, waar hij jarenlang de belangen van de ”TAP’’ geleding behartigde. Ook discussies over politieke en/of maatschappelijke issues
in relatie tot onderzoek of de ﬁnanciering ervan (bv relaties met ZuidAfrika in de 70-er jaren) ging hij
niet uit de weg. Gedurende vele jaren was hij een van de drijvende
krachten van de ”lief en leed pot’’
van de vakgroep.
Ruim tien jaar geleden ging Frans
Schouten met vervroegd pensioen.
Maar hij bleef zich verbonden voelen met de afdeling. Meestal konden we hem begroeten op onze
jaarlijkse kerstviering en bij talrijke andere bijeenkomsten met collega’s en oud-collega’s.
Met een warm gevoel denken we
aan Frans terug! Wij wensen Mariëtte, zijn kinderen, kleinkinderen en
familie veel sterkte toe.
Namens de afdeling Humane
Voeding, Paul Hulshof

MSc Organic Agriculture, based on
his excellent academic background. Motuma started his studies in Wageningen in September
2010, and we know him as a quiet,
gifted student, who made a good
start with his courses. Lecturers
characterized him as intelligent,
open and sociable. He was in the
middle of determining the ﬁnal direction of his studies. Unfortunately, we will not be able to witness
the realisation of his dreams in
life. We will miss Motuma. We wish
his family and friends all strength
they will need in these diﬃcult
times,
On behalf of the Educational team
Plant Sciences/ Organic Agriculture,
Cor Langeveld and Anja Kuipers Catharinus Terpstra

Dr. S. Frenkel (1920-2011)
Dr. Frenkel (Siet voor intimi) voltooide tijdens W.O. II de studie
medicijnen in Zwitserland. Na zijn
specialisatie als bacterioloog bij
Prof. Winkler in Utrecht, trad hij in
1951 in dienst bij het voormalige
Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut in Amsterdam.
Aanvankelijk ging hij, samen met
de eveneens nieuwe medewerker
Van Bekkum, proberen om varkenspestvirus in vitro te kweken in
explantaten van overlevend varkensweefsel. Het uiteindelijke doel
was om hiermee een vaccin tegen
varkenspest te maken, dit in navolging van de succesvolle ontwikkeling van het MKZ-vaccin door Dr.
S.H. Frenkel (de oom van Siet).
Toen dit niet tot het gewenste resultaat leidde heeft Frenkel zich
meer gericht op de diagnostiek van

MKZ en de kwaliteitscontrole van
de geproduceerde partijen MKZvaccin. Omdat het substraat (overlevend tongepitheel van slachtrunderen) op verschillende abattoirs
werd verzameld, waren de viruskweken nogal eens verontreinigd,
zodat zijn bacteriologische kennis
goed van pas kwam. Hij stond te
allen tijde borg voor de kwaliteit
van de afgeleverde vaccins en logenstrafte daarmee de bewering
van sommige buitenstaanders dat
een fabrikant zijn eigen product
niet objectief kan controleren!
Daarnaast functioneerde Frenkel
tot zijn afscheid eind 1983 als veiligheidsfunctionaris van de High
Containment Unit aan de HRW. Dat
hij deze taak uiterst serieus nam
bleek wel toen een door mist verdwaalde Engelse helikopter op het
beveiligde terrein naast de stallen
landde. Frenkel nam contact op
met de directeur van het Engelse
zusterinstituut in Pirbright en eiste van de verbouwereerde piloot
dat de heli na landing in Engeland
meteen zou worden ontsmet.
Als arts had hij regelmatig overleg
met de bedrijfsarts van het Instituut en nam hij ook het initiatief
tot het opzetten van een serumbank. Periodiek werden van de medewerkers bloedmonsters genomen en de sera ingevroren voor referentie doeleinden. Frenkel was
een persoonlijkheid op het CDI,
waar men niet omheen kon.
Tijdens de afscheidsplechtigheid
op 14 februari in de Ölandhorst
heeft Prof. Van Bekkum gesproken.
Veel oud-medewerkers van het CDI
waren daarbij aanwezig.

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

Motuma Tekalign Mekonnen
We received the very sad news that
our MOA-student Motuma Tekalign
Mekonnen deceased Wednesday
February 23 at the age of 29.
In 2008 Motuma obtained his
bachelor degree in Cooperative
Business Management at Ambo
University College in Ethiopia with
high grades. Since then he wanted
to continue his academic education at Wageningen University.
Last summer he succeeded in obtaining an NFP-fellowship for the

11 & 12 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl
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MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options
Always wondered about what is happening at the trading
ﬂoor of exchanges like the ones in Amsterdam, London and
Chicago? Wondered about how (agribusiness) companies
manage their risks using commodity futures and options?
MCB-51403: Capita Selecta Commodity Futures & Options
3 Credits.
Please register with Ellen Vossen at
MCB (room 5029, De Leeuwenborch,
e-mail: Ellen.Vossen@wur.nl, phone 0317-483385).

Wageningen UR zoekt:
Africa Cluster Coördinator

Alterra, Wageningen; vacaturenummer: ESG CWK-0083
Researcher Bioinformatics for Metabolomics

Plant Research International, Wageningen; vacaturenummer: PSGBIOINF-0001
PhD Theoretical Ecology

Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOM-0005
PhD Insect-resistance of plants in the context of multiple stresses

Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-ENTO-0012
Promovendus Educatie- en competentiestudies - Academic Skills
training

Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ECS-0003
Promovendus Educatie- en competentiestudies - Human Research
Development en duurzaamheid

Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ECS-0004
Promovendus Educatie- en competentiestudies - Innovatie van Hoger
Agrarisch Onderwijs

Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ECS-0005
Medewerker Kenniscentrum Bedrijven Informatienet

LEI, Wageningen; vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0002

Nobelpark, Mörfelden-Walldorfplein
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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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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The all-season slippery slope
Once I was out cycling on the dyke. It was summer and it was raining, as often happens in the
Netherlands. I saw an amazing scene: several Dutch families were sledging down the dyke as if it
was winter.

They used a long roll of plastic instead of ice. Probably, this plastic was previously used in agriculture to cover crops; I am not sure. To make the plastic slippery, they used soap. Everything
around was wet: rain from above, soap on the plastic, soggy grass around…However, men, women
and many children were not afraid to get cold; they were drinking, laughing and going up and
down the hill. A nice guy grabbed me and off we went down the dyke. It was exiting!
I am from the land of snow, Russia. Every family in Russia has snow equipment of different kinds
to go downhill and we do this for many months during our long, cold winter. Most of our hills are
natural and some are specially built for children. Deﬁnitely, if we had dykes like here, people
would use them for winter entertainment. However, people in Russia keep their entertainment
seasonal. I could not imagine that families would take time to make a sledging hill in summer. In
summer, families are busy picking mushrooms and berries in the forest, and drying, canning and
preserving them for the winter. If it rains, families prefer sitting at home; they often worry that
children get cold and sick if they get wet, so they watch them more carefully than people do here.
Maria Tysiachniouk (Russia), PhD student at Environmental Policy

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.

ZOMERSLEE
Afgelopen zomer ﬁetste
ik in de regen over
de dijk. Een paar Nederlandse families hadden
een sleebaan gemaakt
met een stuk landbouwplastic en zeepsop. Alles
was nat, maar niemand
was bang om het koud
te krijgen. In Rusland
sleeën we heel graag,
maar alleen in de winter.
In de zomer gaan we
naar het bos om paddenstoelen en bessen te
plukken. En als het
regent blijven we lekker
binnen. Anders vatten
we misschien kou.

