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>> HERMAN + IJZERS
Herman Vermeer, dieronderzoeker Lelystad

‘Als alle puzzelstukjes samenvallen is snelheid gratis’
Vorm is timing. Dat moment dat alles klopt
en als vanzelf gaat. Dat is zweven over het ijs.
Herman Vermeer was in vorm, onlangs in
Calgary. De 49-jarige veteraan werd er
Wereldkampioen schaatsen bij de masters.
En zette het wereldrecord op de 3000 meter
in zijn categorie op 4.07.35. Dat is hard. Gisteravond in Thialf sloot hij zijn seizoen af.
Mogelijk met een record. Want hoe ouder,
hoe sneller. Hoe dat kan? ‘Ik ben pas tijdens
mijn studie begonnen. Dan blijft het langer
leuk.’ RK / Foto: Guy Ackermans

‘WHEN IT ALL COMES TOGETHER,
SPEED IS THE BONUS’
Top form is a matter of timing to veteran
skater Herman Vermeer, a zoologist in Lelystad. That moment when everything comes together and you glide over the ice. Herman
was on form recently in Calgary, where the
49-year-old became world champion among
the masters. And set a new world record for
the 3,000 metres in his category, at 4.07.35.
Which is fast. In fact, he seems to get faster
as he gets older. How come? ‘I only started as
a student. That way you go on enjoying it
longer.’
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THEA HILHORST OVER FUKUSHIMA
Internationale hulporganisaties zijn
slecht voorbereid op een kernramp. Ze
hebben tenten, geen beschermende
pakken.
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COMPENSATIE HALBE-HEFFING
Rector Martin Kropﬀ: ‘In Wageningen
vraagt de complexiteit om een sociale
master van twee jaar.’

22

KABINET BEPERKT ONTWIKKELINGSHULP
Politieke keuzes, volgens socioloog
Gerard Verschoor. ‘Waarom staat
Zuid-Afrika er nog bij?’

BROOS
Dankzij een succesvolle lobby tijdens de kabinetsformatie van 2010, prijzen politici
nu geregeld Wageningen om de sterke band tussen wetenschap, overheid en
bedrijfsleven.
Voor de universiteit is dat beeld niet zonder risico. Sinds de fusie met de DLO-instituten, Rikilt en Imares staat de alma mater niet meer op zich zelf; deze organisatie
treedt nu als Wageningen UR naar buiten. Daardoor wordt het (voor ons evidente)
onderscheid tussen universiteit en onderzoeksinstituten niet opgemerkt door een
groot deel van de maatschappij. Die ziet Wageningen als werkezel voor bedrijven.
De recente uitzending van Zembla, hoe eenzijdig ook, is daar een treﬀend voorbeeld
van.
Ons bestuur wil de komende vier jaar nog verder het marktplein op. De medezeggenschap wijst die plannen nu af omdat ze vreest voor de academische waarden. Begrijpelijk, want een forse toename van het opdrachtenonderzoek kan een bedreiging
zijn voor ons toch al broze academische imago.
Gaby van Caulil

DAMAGE LIMITATION

The full story?
resource.wur.nl/en

>>

The merger between Wageningen University and the DLO institutes has
blurred the distinction between independent academic research and commercial interests – at least in the eyes
of the media, as the recent one-sided TV

broadcast on Zembla clearly showed.
In an exercise in damage limitation,
Some feel Wageningen should tone
down its market ambitions. After all, a
sudden surge in research assignments
from the business world could do our
academic image no good at all.
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De foto’s waren al gemaakt, de teksten waren klaar en het boekje was
al zo goed als opgemaakt: eigenlijk
zou het Strategisch Plan 2011-2014
deze maand van de persen rollen.
Maar na drie maanden praten zijn
bestuur en de twee medezeggenschapsorganen GV en CMO het
nog steeds niet eens.
Het belangrijkste bezwaar richt
zich op de manier waarop het be-

stuur de overheidsbezuinigingen
wil opvangen. Het strategisch plan
meldt daarover: ‘Reden om nog
meer accent te leggen op de bijdrage die onderzoek en onderwijs leveren als aanjager van de economie en versterking van het bedrijfsleven.’
‘Op zich is daar weinig op tegen,’
reageert Wiebe Aans van de GV, het
medezeggenschapsorgaan dat de
universitaire belangen behartigt.
‘Maar als je steeds verder richting
de markt gaat, wordt de wetenschap steeds meer ingezet als productiefactor en kan de integriteit
en het vertrouwen aangetast worden. Daar moet je oog voor heb-

ben, je moet beleid ontwikkelen
om dat tegen te gaan. Wageningen
heeft toch al het imago dat we
sterk onze oren laten hangen naar
het bedrijfsleven. De recente Zembla-uitzending over het Wageningse bijenonderzoek is daar een
voorbeeld van.’
OMBUDSMAN
De Raad van Bestuur vindt dat de
academische waarden voldoende
geborgd zijn in de universitaire
contracten en de leveringsvoorwaarden van DLO. Woordvoerder
Simon Vink: ‘De resultaten mogen
niet beïnvloed worden, dat is de
standaard. Als je onderzoek doet

in het hart van de maatschappij zul
je altijd discussie hebben. Maar we
hebben dertig jaar ervaring met
projecten met anderen, waarbij
het aanpassen van resultaten nooit
aan de orde is geweest.’
De GV heeft vorige week voorgesteld om een ombudsman aan te
trekken. Die zou, anders dan de
vertrouwenspersonen nu, de middelen moeten krijgen om een zaak
te onderzoeken en daar in openheid een uitspraak over te doen.
Komende maandag praten medezeggenschap en bestuur opnieuw.
Alle partijen verwachten er samen
wel uit te komen. GvC
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‘Als je meer naar de markt leunt,
kun je steeds vaker conﬂicterende
belangen verwachten. Onderzoekers zullen onder druk worden gezet om iets wel of niet te publiceren of te concluderen.
We hebben hier een door Campina betaalde hoogleraar die vertelde dat melk gezond is. En van
langer geleden is de kwestie Cees
Veeger, de fabrikant van een medicijn heeft zware druk op hem uitgeoefend om niet te publiceren dat
een stofje ontbrak in dat medicijn.
Veeger publiceerde toch, maar

The full story?
resource.wur.nl/en
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werd wel geconfronteerd met ﬁnanciële claims die zelfs leidden
tot beslaglegging op zijn huis.
Toch denk ik dat er weinig excessen zijn, het is vooral een groot grijs

gebied waar je moeilijk zicht op
hebt. Het bestuur zet stappen om
de markt te gaan. Dat kan, maar
dan moet je ook stappen zetten om
de positie van de universiteit te bor-

gen. Daar hoort integriteit en sociaal vertrouwen bij: het publiek moet
erop kunnen vertrouwen dat uitspraken van de wetenschap onafhankelijk en waardevrij zijn.’ GvC

TO MARKET – OR NOT?

has never been an issue. There is
talk of bringing in the ombudsman
to resolve the impasse.

Twente university as the big winner of Dutch government FES funding under the national research
programme NanoNextNL.

The student-staﬀ council and the
central participation council have
vetoed the strategic plan for 20112014. They think it is too marketoriented and could further damage
Wageningen’s reputation for academic independence. Board
spokesman Simon Vink says this

MEGABUCKS FOR
NANO-RESEARCH

PONDERING PERSPECTIVES

With 10m euros coming its way for
research on nano and micro scales,
Wageningen is second only to

Joop Schaminee deplores the attitude of a government that thinks
450m euros too much to spend on
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Vrijwel alle Nederlandse universiteiten en meer dan 100 bedrijven
schreven zich in voor het landelijk
onderzoeksprogramma NanoNext-

NL, waarbij maar liefst 125 miljoen euro te verdelen viel. Met een
kleine 10 miljoen euro aan subsidie voor innovatief en toepasbaar
onderzoek op nano- en microschaal is Wageningen, op Twente
na, de grootste ontvanger van subsidie uit dit FES-programma.’ Samen met bijdragen van het bedrijfsleven krijgt de universiteit
ruim 11 miljoen euro en vult dit

zelf aan tot een kleine twintig miljoen euro.
Volgens hoogleraar organische
chemie Zuilhof heeft Wageningen
over de hele breedte gescoord: ‘We
doen met fundamenteel en toepasbaar onderzoek mee aan zeven van
de tien onderzoeksthema’s. Alle
zes kenniseenheden hebben een
deel van de subsidie bemachtigd,
inclusief de Social Sciences groep.’

AFSG is de grote winnaar en haalde twee derde van de toegekende
subsidie binnen. Wageningen zal
zich vooral proﬁleren met onderzoek op het gebied van voeding.
FES-gelden zijn afkomstige van
de aardgasopbrengsten, waarvan
het huidige kabinet gezegd heeft
ze in de toekomst niet langer te
willen gebruiken voor wetenschap+:
pelijke projecten.

NRUW
BRAND >>
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Een brandalarm rond het middaguur zorgde er op vrijdag 18 april voor dat zo’n honderd medewerkers van het instituut voor
voedselveiligheid Rikilt het gebouw moesten verlaten. De rook bleek afkomstig van
de portacabins van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) die achter het gebouw van
Rikilt staan opgesteld. Daar was een smeulend vuur ontstaan in de ruimte waar noten
worden vermalen. Nog voordat de brandweer verscheen, wisten bedrijfshulpverleners te voorkomen dat het vuur om zich
heen greep. De oorzaak van de brand is
nog niet bekend. RG
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Over drie weken, op vrijdag 15 april om
half vier in de middag, begint de bouw van
Orion. Precies op dat moment wordt de

nature but spends more than 7 billion on
the Joint Strike Fighter. In some ways the
issue pales in comparison with the suﬀering in Japan. But then if we think like that
we might as well build another nuclear
power station.

eerste paal geslagen. De opdracht voor de
bouw is gegaan naar Heijmans. Het bedrijf
kwam na een Europese aanbesteding als
beste uit de bus. Orion is een ontwerp van
architectenbureau Ector Hoogstad. De oplevering van het gebouw staat gepland
voor december volgend jaar. Op 15 april
markeert de gemeente ook de contouren
van de bouwput. Wie de eerste paal slaat is
nog niet bekend. RK

PROMOVENDI >>
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Commotie rond de ‘bursalen’. Promovendi
voerden de afgelopen weken actie tegen
het plan om hen een beurs te geven in
plaats van een salaris. Daarbij kwamen ze
hard in aanvaring met universiteitenvoorman Sijbolt Noorda, die beweerde dat de
wetswijziging alleen bedoeld was om buitenlandse promovendi te beschermen.
Noorda ‘liegt’, aldus de promovendi. Die
boude bewering leek vervolgens te worden
bevestigd door staatssecretaris Zijlstra
toen hij in de Kamer onomwonden stelde
dat een bursaal ‘goedkoper is dan werknemerspromovendus’. Wel vindt Zijlstra dat
universiteiten zelf moeten kiezen. Wageningen University sprak zich al uit tegen het
bursalenstelsel. HOP

LQEULHI
%8,/',1*:,//67$57>> on Orion on
the Wageningen campus on 15 April.
FIRE >> at Rikilt caused alarm on 18
April, but was soon put out.
GRANTS ARE CHEAPER >> than salaries,
says minister. Dutch PhD researchers
oppose the idea.

SCHAMINÉE <<
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We besteden nog steeds ieder jaar 450 miljoen euro
aan natuurbeheer, liet de VVD weten in een debat
over de bezuinigingen op natuur. Dat is een hoop
geld. Enige tijd geleden is berekend dat de kosten van
de aanschaf van de Joint Strike Fighter vermoedelijk
een slordige 1,4 miljard euro hoger zullen uitvallen
dan de geraamde 6,4 miljard. Dat is een nog grotere
hoop geld. Het gaat ook om werkgelegenheid en de
investeringen betalen zich dubbel en dwars terug,
zijn argumenten die naar voren worden gebracht om
de JSF te verdedigen. Volgens mij geldt dat voor beide
kostenposten: arbeid in de natuur of het bouwen van
geavanceerd wapentuig. En hoe je het ook wendt of
keert, bij die straaljagers gaat het om gevechtstoestellen waarmee je nog trefzekerder mensen kunt doden.
Maar, ach. De uitstoot van radioactief cesium betekent nu al dat in een straal van kilometers rondom de
kerncentrale van Fukushima de bewoners nooit meer
naar hun plek kunnen terugkeren, nooit meer hun
vertrouwde land kunnen bewerken om rijst en ander
voedsel te verbouwen. In Sendai kunnen slechts veertig doden per dag worden gecremeerd, er is niet meer
capaciteit. Duizenden lijken zijn op ijs gelegd, de
meeste zullen geen naam krijgen. Mensen nemen in
eenzaamheid afscheid van hun geliefden, kinderen,
ouders. Geen dienst met familie en vrienden, geen
plechtigheid, er is niets, er kan niets.
Boos worden over keuzen in de politiek. Zo zwaar als
een veertje, zo licht als een blok beton. Het is maar
hoe je het allemaal bekijkt. Laten we nog maar een
kerncentrale bouwen. -RRS6FKDPLQ«H
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De opvang van buitenlandse studenten blijft problemen opleveren. In september werd het gebrek
aan kamers nog toegeschreven aan
de seizoenspiek. Nu blijken echter
opnieuw tachtig pas gearriveerde
buitenlandse studenten te zijn ondergebracht in de noodhuisvesting
van Brink Residence. Soms, tegen
hun zin in, met drieën op een kamer.
Jos van Kroonenburg, hoofd van
het Student Service Center, erkent
het probleem. Volgens hem was
het tekort in september al veel groter dan verwacht (450 meer studenten dan kamers, terwijl was gerekend op 150), terwijl ook de door-

FOTO MANON BRUININGA
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stroming achter bleef. De huidige
studenten kunnen naar verwachting binnen enkele maanden worden ondergebracht, maar in april
en mei komen er alweer nieuwe
studenten. ‘We lopen het hele stu-

diejaar achter de feiten aan’, aldus
van Kroonenburg.
MAURITS KAZERNE
Inmiddels komen er wel structurele oplossingen in zicht. Nu blijkt

dat de universiteit vanaf volgend
collegejaar voorlopig gebruik kan
maken van de Maurits Kazerne in
Ede. Na aanpassing van het gebouw komen daar 102 studentenkamers voor buitenlandse studenten beschikbaar. Daarnaast overlegt het Facilitair Bedrijf met aanbieders van leegstaande kantoorpanden over de mogelijkheid van
tijdelijke huisvesting. In totaal wil
de universiteit zo vierhonderd tijdelijke kamers voor buitenlandse
studenten realiseren.
Idealis heeft ook de afspraken
met nieuwe huurders aangescherpt. Studenten mogen na afstuderen nog één jaar op hun kamer blijven wonen, vroeger was dat
twee jaar. Voor de tijdelijke huisvesting van de universiteit op de
Haarweg geldt een termijn van drie
maanden. AS
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Tussen twee colleges door even
naar de kapper. Een snelle boodschap doen in de AH-To Go en
daarna even bij het uitzendbureau
binnenwippen. Tot nu toe moeten
studenten (en medewerkers) voor
dit soort zaken van de campus af.
Niet lang meer. Principiële bezwa-

The full story?
resource.wur.nl/en
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ren tegen kleinschalige horeca en
detailhandel op de campus zijn er
namelijk niet meer.
Dat bleek half maart tijdens een
informatieavond op het gemeentehuis over een nieuwe detailhandelsnota. De ondernemers lieten
duidelijk blijken dat hun afkeer
van wonen en winkelen op de campus is verdwenen. ‘Wij zijn ervan
overtuigd dat kleinschalige voorzieningen op de campus noodzakelijk zijn’, luidde ondernemersvoorman Oeds de Kroon de nieuwe
Wageningse lente in. ‘Een reisbu-

reautje, kofﬁeshop, boekhandeltje, dat soort dingen.’ En alhoewel
hij ‘liever geen horeca’ op de campus ziet, lijkt de kogel door de

kerk. Dat is niets minder dan een
revolutie. Vooral ondernemers waren tot nu toe fel tegen ontwikkelingen die ten koste zouden gaan

van het centrum.
‘Wij denken aan functies die logisch passen bij onderwijs en onderzoek en de ontmoeting tussen
bedrijven en universiteit’, lichtte
woordvoerder Ab Groen de wensen
van Wageningen UR toe. ‘Een
lunchcafe, of kofﬁecorner bijvoorbeeld, een kleine super, een kapper of een guesthouse.’ Groen benadrukte dat het niet de bedoeling
is de student uit de binnenstad te
houden. Integendeel zelfs. ‘De campus is om te werken, het centrum
voor winkelen en uitgaan’ RK

BARRACKS FOR STUDENTS

foreign students in a former army
barracks in Ede.

posed all competition for the high
street.

What was once described as a
seasonal blip seems to have
become a chronic problem: student
accommodation in Wageningen.
Another 80 new arrivals from
overseas have been put up in the
Brink residence. But solutions are
in sight, including 102 rooms for
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Popping out to the shops between
lectures could become easier now
that the ban on retail on Wageningen campus has been lifted. Quite
a change in a town that has op-

Arboretum gardeners hit upon a
WW2 grenade when transplanting
roses last week. Henk Seunninga
picked it up, assuming it was used.
Turned out it wasn’t. It took two

nieuws << 7

‘PITBULL’
ONTPLOFT
ALSNOG

Vertel maar
‘We zijn bezig de rozencollectie te verplaatsen van het
klein arboretum naar Belmonte. De graafmachine stuitte
op iets hards. He ijzer, zei mijn collega. Ik zag meteen dat
het een granaat was.’
Laten liggen dus?
‘Nee, ik heb ‘m opgepakt en aan de kant gelegd. Ik dacht
dat-ie leeg was. Hij was een beetje verroest en de kop zat
er niet meer op. Hij had al een tik van de machine gehad,
dus ik dacht: dan was-ie al lang afgegaan. De volgende
dag kwam het Explosieven Opruimingscommando.’
En, was het ongevaarlijk?
‘Die kijken naar die bom en zeggen: het is een pitbull.
Een brisantgranaat, een agressief ding. En er bleek dus
nog springstof in te zitten. Toen schrok ik toch wel even.’
Wat vond je vrouw ervan?
‘Die was zeer boos dat ik ‘m had aangepakt. Dat doe je
niet meer, zei ze. Ik werk hier nu 33 jaar en het is al een
paar keer eerder voorgekomen. Achteraf was er geen gevaar. Ze hadden twee pogingen nodig om ‘m te laten
springen. Dat ding is al 65 jaar oud en van Engelse makeRK
lij. Niet zo’n kwaliteit dus.’

ILLUSTRATIE: KITO

:LH"Henk Seunninga
:DW"Meewerkend voorman
groenbeheer
:DDU"Belmonte Arboretum
:DDURP"Stuitte vorige
week donderdag tijdens
graafwerkzaamheden op
een granaat

attempts to explode it though. ‘Made in
England’, explains Seunninga. ‘So not very
good quality.’

THE SPIN ON THE BEES
TV programme Zembla called the broadcast
‘The murder of the bees’, but it was more
like a character assassination, says Roelof
Kleis. A textbook case of poor journalism

complete with spin, half-truths and
distortions. But it has dented Wageningen’s name. Even though Zembla’s conspiracy theory has less scientiﬁc support than the Wageningen line that the
Varroa mite is killing the bees.
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Het gaat slecht met de bijen in de wereld. Bijen sterven
bij bosjes. Daar moet een reden voor zijn. Reden genoeg in ieder geval voor de programmamakers van
Zembla om er eens stevig in te duiken. En met resultaat. De onderzoeksjournalisten hadden al snel beet:
hier was geen sprake van sterfte, maar van moord.
‘Moord op de bijen’ werd dan ook de spannende titel
van het document.
En waar moord is, is een dader. Die heet in dit geval
imidacloprid, een pesticide uit het geslacht van de neonicotinoïden. Tenminste, dat vindt Zembla. De Wageningse bijendeskundigen onder leiding van Tjeerd Blacquiere daarentegen mikken op de varoamijt als de belangrijkste oorzaak van de sterfte. En dat is verdacht,
vindt Zembla. Want Wageningen heeft banden met de
grootindustriële pesticidenmakers als Bayer en BASF.
Volgens beproefd complottheorie-recept haalt Zembla
alles uit de kast om de verdachtmaking hard te maken:
halve waarheden, verdraaide feiten, het betere plak- en
knipwerk.
Het onderzoek van Zembla hangt van insinuaties en
suggestie aan elkaar. Lesmateriaal voor de scholen
voor journalistiek. Voer voor voorlichters en spindokters bovendien. Want dat Wageningen UR hier een
deukje in het blazoen oploopt, is duidelijk. Maar daarmee is de kous niet af. De onderliggende vraag is: heeft
Zembla een punt? Wedt Wageningen met het onderzoek naar de varoamijt op het verkeerde paard? Nee,
vinden de Verenigde Naties. In een recent rapport over
bijensterfte staat de varoamijt onbetwist als hoofdverdachte van de sterfte te boek. Pesticiden staan onderaan die lijst, vooral omdat er nog te weinig over hun rol
bekend is.
Ook het Europese onderzoek richt zich voornamelijk
op de bestrijding van de varoamijt. Die (eenzijdige)
aandacht is het pesticidenkamp een doorn in het oog.
De vraag is of Wageningen daar schuld aan is. Dat
kamp, onder aanvoering van de Utrechtse geochemicus Jeroen van der Sluijs, wil dat imidacloprid uit voorzorg zo snel mogelijk wordt verboden. Voorkomen is
immers beter dan genezen. Maar dat is in de eerste
plaats een politieke keuze, geen Wageningse. Zembla
had een moordzaak in handen: een karaktermoord op
klaarlichte dag. 5RHORI.OHLV
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Wekelijks gaan miljoenen eieren van de pluimveehouder naar de supermarkt: gangbare eieren
uit de legbatterij, scharreleieren, vrije-uitloopeieren en biologische eieren. De verschillen zijn niet
zichtbaar aan het ei, de consument moet erop vertrouwen dat de eieren in het juiste doosje terechtkomen. Fraude met eieren kan uiterst lucratief
zijn. Een gangbaar ei als biologisch ei verkopen,
levert de fraudeur 7 eurocent per ei op. Er is dus
behoefte aan een methode om biologische eieren
te kunnen veriﬁëren.
GEELPIGMENTEN
Rikilt testte drie methoden. De eerste methode
meet het gehalte aan carotenoïden in het ei. ‘Carotenoïden zijn de geelpigmenten in het ei. Sommige ervan zijn hoger in biologische eieren, andere in gangbare eieren’, vertelt onderzoeker Saskia
van Ruth. Op het oog zie je die verschillen niet,
maar met de analyseapparatuur van Rikilt is het
verschil kraakhelder. Bij de tweede methode meet

Van Ruth het verschil in vetzuren tussen biologische en gewone eieren. De vetzuursamenstelling
van biologisch en gangbaar veevoer verschilt. Die
verschillen zijn ook zichtbaar in het ei.
De derde methode is ook gebaseerd op de teeltwijze van het kippenvoer. Gangbaar veevoer teel je
met kunstmest, biologisch veevoer zonder. Daardoor verschilt de stikstoﬁsotoopsamenstelling van
het voer en – via de kip – in het ei. Een meting van
stikstof-isotopen in het ei brengt dat aan het licht.
BUITENLANDSE BELANGSTELLING
Het instituut analyseerde in 2009 en 2010 honderden eieren van gangbare en biologische pluimveehouders en kan vrijwel alle biologische eieren veriﬁëren. Zelfs het onderscheid tussen scharreleieren en uitloopeieren lijkt haalbaar. Bij twijfel kunnen de drie methoden samen uitsluitsel geven,
zegt Van Ruth.
De gecombineerde methode heeft al veel belangstelling getrokken. Rikilt voert surveys uit
voor Skal, de inspecteur voor biologische producten in Nederland. Andere Europese landen, maar
ook Canada en Israël hebben belangstelling. ‘We
gaan het onderzoek nu uitbreiden met buitenlandse eieren en de methode delen in het EU Network of Excellence MoniQA.’ AS

SPORTKIJKERS ETEN MINDER
ð 1DKHW]LHQYDQVSRUWUHFODPHV
 VFKHSMHMHERUGPLQGHUYRO

Tot die verrassende conclusie
komt Ellen van Kleef, onderzoeker
van de Leerstoelgroep Marketing
en Consumentengedrag. ‘Reclame
speelt onbewust een grote rol in
het eetgedrag’, stelt van Kleef. ‘Van
fastfoodreclame krijg je bijvoorbeeld honger.’ Maar reclame kan
ook een positief effect hebben, zo
laat haar onderzoek zien.

The full story?
resource.wur.nl/en
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Ze ontwierp een proefopzet
waarbij de deelnemers werd verteld dat het om reclameonderzoek
ging. Proefpersonen kregen verschillende reclames te zien die ze
moesten beoordelen. De helft
kreeg neutrale commercials te
zien. De andere helft zag reclames
die met sport te maken hadden.
Na aﬂoop werd de deelnemers om
een oordeel gevraagd.
De proefpersoenen kregen na
aﬂoop als ‘bedankje’ een gratis
lunchbuffet aangeboden. Hiermee
begon het echte onderzoek, zon-

EGGS IS EGGS?
Would the real organic egg please
stand out? It doesn’t, so there is
scope for proﬁtable cheating. Rikilt
to the rescue. Researchers have
tested three methods of identifying genuine organic eggs by the
diﬀerent carotenoids, fatty acids
or nitrogen isotopes they contain.

der dat de deelnemers het wisten.
Schalen eten stonden onopvallend
op weegschalen en ongemerkt
konden onderzoekers zo meten
hoeveel elke persoon opschepte.
&21)5217$7,(
De resultaten logen er niet om. De
groep die sportreclames had gezien at gemiddeld bijna een kwart
minder calorieën dan andere
groep. ‘Dit effect werd voor een
groot deel veroorzaakt door mensen die te dik waren’, zegt van
Kleef. Die extra gevoeligheid bij te

There is international interest in
the tests.

SLIM DOWN: WATCH SPORT
People will eat less after watching
sports-related adverts than after
watching other ads, concluded Ellen Van Kleef from her research on
consumer behaviour. In her experi-

dikke mensen komt volgens van
Kleef wellicht doordat die groep
niet graag sport en na confrontatie
van die gezonde levensstijl liever
wat minder eet om het gewicht
omlaag te brengen. Maar het kan
natuurlijk ook zijn dat het zien van
een gespierde man of slanke vrouw
de motivatie om af te vallen stimuleert. ‘Het is echter niet duidelijk
of de proefpersonen niet later op
de dag alsnog gingen bij eten’, relativeert ze haar resultaten. HW

ment people who had seen sporting images ate almost one quarter
fewer calories than the others at a
free lunch that followed the viewings. The eﬀect was most marked
among overweight people.
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Hoogleraren met de

Alizera Seiﬁ, zo heet de onderzoeker wiens
naam staat op de vijfduizendste promotiebul die op 18 maart in Wageningen werd
uitgereikt. Seiﬁ promoveerde bij Richard
Visser, hoogleraar Plantenveredeling. Rector Martin Kropff leidde daarna de feestelijke bijeenkomst waarop de vijfduizendste
promotie werd gevierd. Alireza Seiﬁ kreeg
een gratis lidmaatschap van KLV aangeboden door Tiny van Boekel, voorzitter van
de alumnivereniging. De kersverse gepromoveerde bedankte de universiteit en besloot zijn toespraak met: ‘Wageningen,
keep up the high standard of your research.’
+(/)78,7+(7%8,7(1/$1'
In de eerste decennia van haar bestaan
was promoveren aan de universiteit van
Wageningen een betrekkelijke zeldzaamheid. Het duurde tot 1984, ofwel 66 jaar,
voordat de duizendste Wageningse promovendus afzwaaide. Maar daarna ging
het hard, vooral na de invoering van de aio
(assistent in opleiding) in 1986. In 1995
was de tweeduizendste promotie een feit.
Zes jaar later volgde nummer 3000, in
2006 promoveerde nummer 4000. En nu,

meeste promoties:

Vanaf 2006:

Promotor
3URIGU:0GH9RV
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vijf jaar later, dus nummer 5000. De teller
staat nu tamelijk stabiel op ruim tweehonderd onderzoekers per jaar, waarvan ruim
de helft uit het buitenland.
TOPSCORER WILLEM DE VOS
De uit Iran afkomstige Alireza Seiﬁ typeerde
genen die de tomaat resistent moeten maken tegen de ziekte ‘echte meeldauw’. Hij
beoordeelde de resistentie van vier genenpakketjes in wilde tomaat. Zijn begeleider
Richard Visser is een van de Wageningse
hoogleraren met de meeste promovendi. In
totaal heeft hij 62 gepromoveerden afgeleverd, waarvan 32 in de afgelopen vijf jaar.
Topscorer is microbioloog Willem de Vos
met 88 promoties, waarvan veertig sinds
2006. Ook Martin Verstegen, hoogleraar
Diervoeding, staat op 88 promoties in Wageningen. AS
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5,000 PHDS

DISASTER: WHO CAN HELP?

Iranian Alireza Seiﬁ received the 5,000th
Wageningen PhD this month, so his graduation party was extra festive. Rector Martin Kropﬀ attended and Seiﬁ was oﬀered
free membership of the KLV. Seiﬁ’s comment: ‘Wageningen, keep up the high
standard of your research.’

Professor of Disaster Studies Thea
Hilhorst reﬂects on the implications of
the crisis in Japan. Emergency aid organizations are not equipped to deal with nuclear, chemical or biological disasters,
she says. Something the international
community needs to think about.

‘Japan heeft internationaal gezien een sterke reputatie op het gebied van rampenbestrijding’, zegt Hilhorst, ‘maar nu zie je dat nucleaire kwesties daar
niet onder vallen. Kernenergie blijkt een aparte wereld. Afgelopen week werd duidelijk dat de oude Japanse kerncentrales maar tot 7 op de schaal van
Richter zijn beschermd. Het Internationaal Atoom
Agentschap heeft dat in 2008 gerapporteerd, maar
het heeft geen gevolgen gehad voor het rampenplan.
Dat nucleaire rampen kunnen plaatsvinden, weten
we sinds Tsjernobyl. Conﬂictscenario’s houden ook
steeds meer rekening met de komst van vuile bommen waarin nucleair afval is verwerkt, bijvoorbeeld
bij een terroristische aanval. Militairen zijn daarop
voorbereid en nemen dan ook het voortouw bij zulke gebeurtenissen. Maar ze kunnen de rol van rampenbestrijder niet altijd aan. Wie kan nu speciale
medische hulp geven als het aantal radioactief besmette mensen in Japan in de tien- of honderdduizenden gaat lopen?
Ik zeg niet dat de hulporganisaties ook chemische
en kernrampen moeten gaan doen, maar ik stel wel
de vraag. Dit soort rampbestrijding is heel kostbaar,
je moet beschermende pakken en gasmaskers aanschaffen, het is zeer gespecialiseerd werk. Wellicht
is het te gecompliceerd voor de humanitaire organisaties. Maar daar moet dan wel duidelijkheid over
zijn.
De internationale hulporganisaties zijn voorbereid
op het standaardtype rampen: een burgeroorlog,
overstroming of aardbeving op het platteland. Libië
is wat dat betreft een standaardoperatie: je wacht de
vluchtelingen op bij de grens en zet daar tenten
neer. Met urbane rampen hebben ze al meer moeite. Waar moesten de tenten staan in Port au Prince
op Haïti na de aardbeving?’ AS
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DE UNDERDOG MAG GROEIEN

NRUW
5RWWHUGDPPHUVWRFKWROHUDQW
In tegenstelling tot wat de media
suggereren, staan Rotterdammers
juist open voor nieuwkomers uit
andere culturen. Wageningense communicatiewetenschappers interviewden nieuwe en ‘oude’ autochtone Rotterdammers. De autochtone Rotterdammers bleken grote behoefte te
hebben aan contact met mensen uit
andere culturen. Ook staan ze open
voor een integratie van twee kanten.
Nieuwkomers hoeven zich van hen
JT
niet als enige aan te passen.

*OXWHQYULMOLMNWHLQGHOLMNRSEURRG

+HWHGHOKHUWLVHHQèFKDULVPDWLVFKJURRWGLHUé

ð 3XEOLHNKHHIWHHQ]ZDNYRRU
VRRUWHQGLHRQGHUGUXNVWDDQ
ð ,QKHHPVRIXLWKHHPVPDDNW
QDXZHOLMNVYHUVFKLO

Dat blijkt uit Europa-breed onderzoek naar de criteria die het publiek hanteert als het gaat om natuurbeheer en het behoud van
soorten. In acht landen, zoals
Schotland, Roemenië en Nederland, is mensen gevraagd naar de
wenselijkheid om bepaalde soorten in aantal te laten toenemen.
Daarbij ging het in elk land om een

è([RWHQ]LMQRQVHYHQOLHI
DOVVRRUWHQGLHKLHU
YDQRXGVKHUYRRUNRPHQé
bekend en ‘charismatisch’ groot
zoogdier, een insect en een niet-inheemse plant. In ons land liet
Fransje Langers (Alterra) de inwo-

The full story?
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ners van de Veluwe het edelhert, de
kruisspin en de reuzenberenklauw
evalueren.
UNIVERSELE BELEVINGSWAARDE
Het onderzoek zoomde daarbij in
op het verband tussen wenselijke
populatiegroei en een achttal kenmerken als schadelijkheid, aantrekkelijkheid, inheemsheid van
de soorten. Achterliggend motief
is meer grip te krijgen op hoe de
burger naar natuur kijkt en hoe je
het natuurbeleid daar beter op
kunt laten aansluiten.
Opmerkelijk genoeg is de gemiddelde Europeaan tamelijk
eensgezind in de perceptie van natuur. Dat wijst volgens Langers op
het bestaan van universele waarden in de beleving van soorten.
Zeldzaamheid, onschadelijkheid,
nut en aantrekkelijkheid spelen
daarbij een rol, maar niet de
hoofdrol. De sleutelrol is weggelegd voor kennis over de afname

WE LOVE THE UNDERDOG
Alterra’s Fransje Langers was
involved in a pan-European research on what pushes our buttons
when it comes to concern about
ﬂora and fauna. It turned out that
we’ll stand up for any species under threat. Whether it is rare, dangerous, cute or useful are all sec-

van soorten. Daar heeft het publiek
een zwak voor. Interessant is bovendien dat inheemsheid daarbij
nauwelijks of geen rol speelt. Exoten zijn ons even lief als soorten
die hier van oudsher voorkomen.
SCHADE
Dat is een belangrijke les, vindt
Langers. ‘Debat dat focust op het
vraagstuk van inheems versus uitheems vindt weinig bijval bij het
publiek. Niet alleen weten veel
burgers niet welke soorten exoot
zijn, het is voor hen ook nauwelijks een issue. Naast veranderingen in de omvang van soorten is
voor de bevolking de waarde van
een soort binnen het ecosysteem
relevant en de schade die een soort
aan kan richten. De schade van
exoten zou als criterium voor soortenbeleid meer transparant en expliciet in het internationale debat
naar voren moeten worden gebracht.’ RK

ondary considerations. And
whether it is indigenous or exotic
does not seem to matter to the
common or garden nature-lover at
all.

LQEULHI
NATIVE ROTTERDAMMERS ARE
OPEN >> to other cultures, Wage-

Gluten is een eiwit dat van nature
voorkomt in bepaalde graansoorten.
Maar er zijn steeds meer mensen met
een glutenintolerantie. Promovenda
Lieke van Riemsdijk zocht een alternatief in melkeiwit. In eerdere experimenten leverde dat weinig op, maar
Van Riemsdijk deed er iets nieuws
mee: ze maakte er hele kleine, haardikke bolletjes van. ‘Structureren’,
noemt ze dat. Het resultaat bleek de
huidige glutenvervangers veruit te
overtreﬀen: haar brood leek op norHW
maal brood.

%DFWHULQPDNHQGLN
Mensen die kampen met overgewicht,
hebben mogelijk andere darmbacterien dan een slank medemens. Dat stelde Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie, in zijn diesrede op 9 maart.
We hebben ontelbare bacteriën in ons
lichaam (zo’n 100.000 miljard). De
samenstelling daarvan is mogelijk
van invloed op ziekten en zwaarlijvigheid. Voor de hardnekkige obesitaspatiënt komt een wat onsmakelijke
behandelmethode in beeld: de poeptransplantatie, of netter gezegd: een
AS
bacteriebehandeling.

Lange versies staan op resource.wur.nl

ningen Science Shop research suggests.
*OXWHQIUHHEUHDG!!is tastier with
the addition of a milk protein,
found Dr Lieke van Riemsdijk.
2YHUZHLJKW"!!Have a gut bacteria transplant, said Microbiology
prof Willem de Vos in his Founders’ Day address on 9 March.
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ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

OOK EEN MENING? Ga naar resource.wur.nl.
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BIJEN
Stevige aantijgingen aan het adres
van Wageningen UR. Volgens tv-programma Zembla zou de WUR haar
onderzoeksprogramma laten beïnvloeden door het bedrijfsleven.
‘Onzin’, vond woordvoerder Simon
Vink. Hij riep op tot een inhoudelijke
discussie, maar op Resource.wur.nl
werd deze uitnodiging niet bepaald met beide handen
aangegrepen.
Een bezoeker wilde de ‘peer reviewed papers’ zien die
Vinks verhaal ondersteunden. Vink kreeg tevens de
tip om zelf onderzoek te gaan doen. Maar dat lijkt ons
niet zo’n best idee. Ook was er stevige kritiek op de
publicaties van Blacquiere (via library.wur.nl te vinden): dat ‘zijn vrijwel alleen publicaties die niet peerreviewed zijn…’
De volgende maakt zich echt kwaad. ‘Kom maar op
met die peer reviewed epistels van meneer de bijendokter!!! Echte wetenschap dient ALTIJD onafhankelijk
te zijn; anders is het fraude alleen al door de belangenverstrengeling die optreedt.’ Hierna wordt hij ﬁjntjes
gewezen op de steeds nauwere banden tussen industrie en wetenschap, onder andere bij geneesmiddelen. Maar anonymous sloeg terug: ‘Onderzoek dient
voor het achterhalen van de waarheid; wat natuurlijk
nooit gaat lukken als er belangen in het spel zijn.’
Ook de onafhankelijke positie van Resource werd
betwijfeld: ‘moet de lezer het meer als bedrijfsblad
van de WUR zien cq spreekbuis van Simon Vink?’
Daarna ging het snel (nog verder) bergafwaarts met
de discussie . Met als hilarisch dieptepunt de vergelijking tussen Simon Vink en de Egyptische dictator
Hosni Mubarak. Je kunt ook tevéél journaal kijken…

vaak geen peil te trekken’, schreef
hij. Een verademing na de moddergooierij over de bijensterfte.
De genoemde reageerder liet zien
dat niet het inkomen maar de uitgaven van de herders werden
gemeten, omdat dat stabieler en
makkelijker vast te stellen is. Nieuwe kop van het stukje? Meer tijd in
de tempel leidt tot grotere uitgaven, maar niet per se tot een groter inkomen. Of mis ik nog een
nuance?

DUBBELOP
In de vorige Resource kon u kennis
maken met drie Nepalese studenten die samen op een hotelkamer
wachten op betere tijden. Over dit onderwerp was
weinig discussie nodig. Terecht werd de vraag opgeworpen of de universiteit wel meer studenten mag
toelaten dan ze kan huisvesten. Zet dat naast het
bericht dat Idealis alle sloten gaat vervangen om ‘veiligheidsredenen’. En om dubbelbewoning tegen te
gaan. ‘Het is niet voor niets dat studenten voor dubbelbewoning kiezen, er is namelijk nog steeds een
schrijnend tekort aan voldoende studentenhuisvesting’, aldus een boze student.

VUURTJE
Voor internationale vrouwendag had Roelof Kleis wat
cijfers op een rijtje gezet over vrouwen bij Wageningen UR. Altijd leuk voor een discussie over de zin en
onzin van emancipatie. En een paar mannetjes trappen daar met open ogen in: ‘Is er ook een heteroﬁele,
blanke, autochtone, iets te dikke mannendag?’ O nee,
dat ‘iets te dikke’ hebben we er zelf bij bedacht. Een
paar mannelijke reageerdertjes benadrukken meteen
dat vrouwen de vrije keus hebben en dus wel tot de
top kunnen behoren.
Gelukkig zijn er ook vrouwen met een mening: ‘Ik
denk dat er toch verschil is tussen mannen en vrouwen.
Zowel fysiek als mentaal’, schrijft Annemien. Heeft
iemand een vuurtje? Dan trekken wij onze bh vast uit.

BULLSHIT

TROTS

Inhoudelijk was de discussie over ‘Bidden Loont’ een
stuk interessanter. In dat artikel van Albert Sikkema
staat dat Tibetaanse herders die vaak veel tijd aan
hun religie besteden een beter inkomen halen. Een
aantal reageerders maakte zich kwaad over journalisten die makkelijk proberen te scoren. Het artikel vonden ze ‘bullshit’. Na wat discussie werd besloten dat
‘tempelbezoek loont’ dichter bij de waarheid van het
onderzoek lag. Een reageerder had zelfs het hele
onderzoek uitgeplozen en kwam met onderbouwde
quotes voor zijn betoog. ‘Op een samenvatting alleen is

Rikilt werd vorige week geëvacueerd vanwege brand.
Het artikel meldde dat de brandweer de smeulende
massa onder controle kreeg, maar dat bleek een heldhaftige BHV-er te zijn. ‘De commandant van de Wageningse brandweer complimenteerde de BHV met haar
snelle en doeltreﬀende optreden’, schrijft de directeur. Toch nog iets Wagenings om trots op te zijn.
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Cultuur doet leven. Film, debat,
muziek, beeldende kunst en
toneel voor en door studenten
kunnen ook een visitekaartje voor
de universiteit zijn. Maar vergeleken
met de meeste universiteiten in
Nederland staat in Wageningen cultuur
niet in de schijnwerpers.
tekst: Yvonne de Hilster / illustraties: Yvonne Kroese

Het gaat niet goed met het cultuuraanbod aan de Wageningse universiteit. Cultuurhuis LA13 op Duivendaal moet weg omdat er andere plannen zijn met het pand. Daardoor is ﬁlmhuis Movie W
haar onderkomen kwijt en kan Studium Generalie (SG) niet
langer beschikken over een lezingenzaal. De universiteit
heeft al laten weten geen structurele vervangende huisvesting te zullen aanbieden voor Movie W.
Sinds het gedwongen vertrek in 2003 van Studium
Generale, Movie W en studententheater ’t Hemeltje uit
het pand waar nu Hotel de Wereld zit, is het langzaam
bergafwaarts gegaan met de culturele en academische vorming in Wageningen. De theatertak van
SG ging vier jaar geleden ten onder aan ruimtegebrek. Movie W wacht nu mogelijk hetzelfde lot.
Wat tijdens een rondje Nederland opvalt is
dat het heel anders kan. De meeste universiteiten hebben zelf minstens een theater- of
ﬁlmzaal, bieden creatieve cursussen aan
en er is een hele trits studentencultuurverenigingen actief. In tegenstelling
tot wat soms gedacht wordt, staat het
cultuuraanbod van de universiteiten los van de vraag of het onderwijs op een campus is geconcentreerd of niet. Wageningen
heeft weinig meer dan een
studentenkoor- en orkest en
een harmonie, en voor
danslessen heb je een
sportkaart nodig. Dat je
voor ande-
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re cursussen als student met korting terecht kunt
bij het Wageningse centrum ‘t Venster, is een
goed bewaard geheim.
TAPDANSEN IN GRONINGEN
In de Groningse binnenstad houdt de universiteit
het Cultureel Studentencentrum USVA in de benen. Je kunt er vijftig verschillende cursussen volgen, van gitaarspelen, tapdansen en portretfotograﬁe tot cabaret, voor meestal tussen de vier en
acht euro per les. In de twee theaterzalen van de
universiteit zijn vijf avonden per week voorstellingen en optredens te zien – een kaartje kost studenten zes euro. Naast USVA is er nog een hele
reeks culturele studentenverenigingen voor literatuur, muziek, dans en toneel.
‘Groningen is bij uitstek een stad waar je je zelf
naast je studie kunt ontwikkelen’, zegt USVAvoorzitter Eva Schram. Al heeft Groningen verschillende popzalen, theaters en bioscopen, de
universiteit betaalt graag mee aan cultuur, aldus
Schram. ‘We zijn ook een schakel tussen studenten en het culturele veld in de stad. Studenten die
naar onze activiteiten komen, zetten later makkelijker de stap naar het andere cultuuraanbod.’
Het cultureel centrum ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, voor activiteiten waar ook
‘stadjers’ (andere Groningse jongeren) graag naar
toe willen, zoals jazzconcerten.
CULTUURCENTRUM IN UTRECHT
In Utrecht zijn de studentenvoorzieningen voor
kunst en cultuur verdeeld over de Uithof en de
binnenstad, net als het onder-
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Een
toontje
lager
wijs. Studium Generale (SG) organiseert meerdere lezingen per week in het Academiegebouw onder de Domtoren en in de universiteitsbibliotheek op de Uithof. Bijna allemaal zijn ze live via
internet te volgen en terug te kijken.
Alleen Parnassos Cultuurcentrum, dat draait
op bijdragen van de universiteit en andere hogeronderwijsinstellingen en cursusgelden, zit sinds
1 januari nog slechts in de binnenstad. Hier repeteren studentenorkesten en -theatergezelschappen en er worden cursussen gegeven. Met het verlaten van de Uithof vervielen enkelen cursussen,
maar in de bibliotheek op de Uithof worden nog
wel ﬁlms gedraaid. ‘We hadden afgelopen jaar
dubbel pech’, vertelt Maaike Koekkoek van Parnasssos. ‘Naast bezuinigingen van de universiteit
trok ook de Hogeschool Utrecht zich terug als
participant.’ Het budget daalde met bijna vijftien
procent.
‘SEXY’ GITAARSPELEN IN EINDHOVEN
In Eindhoven en Twente concentreren de culturele activiteiten zich net als het onderwijs op de
campus. Trekker in Eindhoven is Studium Generale (SG), dat al sinds 1956 bestaat. De activiteiten
zijn op studenten gericht, maar voor iedereen toegankelijk. ‘We hebben een eigen theater, programmeren muziek en organiseren workshops
van presenteren, creatief denken, striptekenen
en stemgebruik tot saxofoon spelen’, meldt hoofd
Lucas Asselbergs. In maart kun je in drie avonden
zelfs leren ‘gitaarspelen bij het kampvuur’; een
sexy mannelijke bezigheid volgens veel vrouwen.
‘Ongeveer twintig procent

van de studenten bezoekt geregeld onze activiteiten,
veertig procent komt één tot drie keer per jaar’, vertelt
Asselbergs.
De TU/e kent net als Groningen en Utrecht veel
studentencultuurverenigingen, voor klassieke
muziek, pop, jazz, toneelspelen, fotograﬁe, dansen en Japanse cultuur tot (rollen)spellen. Verder heeft de campus sinds zes jaar de Zwarte
Doos, een grand café en ﬁlmhuis waar drie
dagen per week een ﬁlm draait. Iets van de
laatste jaren is dat studenten studiepunten kunnen verwerven door lezingen bij
te wonen. Wel verschijnen er donkere
wolken aan de horizon. ‘Door ﬂinke
bezuinigingsmaatregelen op de
TU/e gaat ons budget dalen, maar
met hoeveel is nog onbekend’,
aldus Asselbergs.
THEATERCAFÉ IN TWENTE
Ook het Vrijhof Cultuurcentrum van de Universiteit Twente moet inleveren. Samen met het
universitair sportcentrum een miljoen
euro. ‘Dat betekent
voor mij twintig
procent minder
budget’, vertelt centrumhoofd Han-
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Het culturele studentenleven in Wageningen is
schraal, en wat er is, is versnipperd ondergebracht
bij studie- of studentenvereniging
nah de Vries. ‘Het is moeilijk, maar ook onderwijs
en onderzoek krijgen hun deel. We zullen nieuwe
CULTURE LACKS IMPULSE
activiteiten en samenwerking moeten zoeken.’
With the loss of LA13, WageHet cultuurcentrum werd, kort na oprichting
ningen’s student cultural life
van de universiteit vijftig jaar geleden, op de camseems under threat. Yvonne de
pus gevestigd als buffer tussen onderwijs en onderHilster looked at other Dutch
zoek en de studentenhuisvesting. ‘Men vond dat
student cities and found that
studenten naast hun studie ook algemene acadeWageningen is near the bottom
mische vorming nodig hadden en zich moesten
of the class when it comes to
kunnen ontplooien’, vertelt De Vries.
cultural life. Groningen comes
Vrijhof heeft drie theaterzalen (bij een concert
top with a student cultural cenpast er in de grootste acht- tot negenhonderd
tre oﬀering 50 courses, a theaman) en onder meer piano- en popstudio’s, werktre with ﬁve shows a week and
plaatsen en een balletstudio. Het café wordt tot
numerous literary, musical and
vier uur ’s middags uitgebaat door cateraar Sotheatrical societies. Elsewhere,
dexo, daarna nemen studenten het over, in de
cultural activities are suﬀering
stichting Theatercafé. Dat Twente cultuur befrom budget cuts, but there is still
langrijk vindt, zie je terug in de gecombineerde
a lot on oﬀer. In Utrecht, for exsport- en cultuurkaart, de X-tra card die UT-stuample, the Studium Generale runs
denten zeventig euro per jaar kost. Ook het
several lectures a week that can
Twentse verenigingsleven bloeit: tien procent
also be followed online. In Eindvan de studenten is actief bij een van de twintig
hoven activities are concentrated
culturele verenigingen, en vierduizend studenon campus and include less highten (zo’n 45 procent) bij een van de 37 sportbrow oﬀerings like ‘campﬁre guitar
verenigingen.
playing’ (to up your sex appeal apCULTUREEL VISITEKAARTJE IN MAASTRICHT
parently). Twente boasts a wellDat het wel zonder eigen locatie kan, laat Stuused cultural centre with theatres,
dium Generale in Maastricht zien. SG zorgt in
studios and a café. Maastricht’s StuMaastricht al ruim dertig jaar voor theater,
dium Generale is part of the city’s
muziek, lezingen en debat, in universiteitscultural scene, and welcomes nongebouwen, een boekhandel, twee theaters
students too. Back in Wageningen,
en twee muziekzalen. De activiteiten trekthe future does not look rosy, with
ken gemiddeld honderdvijftig bezoekers.
Movie W homeless and no cultural fa‘We zijn er voor de academische vorming
cilities planned in the new student
van studenten, maar we hebben ook een sobuilding Orion. There is to be a new
ciaal-culturele betekenis voor de regio’,
academics’ meeting place on campus
zegt Jaap Janssen van SG. Niet-studenten
– Impulse. Isn’t it time for a new imzijn altijd welkom, omdat de universiteit
pulse for student creativity as well?
niet in een ivoren toren wil zitten. ‘We zijn
The full story?
voor de Universiteit Maastricht het visiteresource.wur.nl/en
kaartje van de stad.’
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SG krijgt voor een activiteit soms steun van derden, zoals van gemeente, provincie en de sociaal-maatschappelijke Stichting Elisabeth Strouven voor een wereldmuziekfestival.
GEEN PODIUM IN ORION
Vergeleken met andere universiteitssteden is het culturele studentenleven in Wageningen dus schraal, en wat
er is, is versnipperd ondergebracht bij studie- of studentenvereniging. Creatief en nieuwsgierig ben je
maar in je eigen tijd, zo lijkt de boodschap. In combinatie met de toenemende studiedruk voorspelt dit
weinig goeds de zelfontplooiing. Laat staan dat gewone Wageningers mee mogen kijken, luisteren en discussiëren.
Orion moet de campus voor studenten dan een
hart gaan geven, naast de kroeg annex restaurant komen er geen ﬁlmzaal of podium, laat staan ateliers
of muziekstudio’s. De studentenraad heeft nog
geen standpunt over Movie W. ‘Maar als je de campus een hart wilt geven, hoort zoiets er wel bij vind
ik’, zegt raadslid Lise Albers van VeSte. Ze mist ook
een centrale plek voor debat. ‘Dat is nu teveel verspreid.’
De voor volgend jaar geplande ontmoetingsruimte Impulse bij het Restaurant van de Toekomst zal daarin niet veel verandering brengen.
Impulse moet een plek worden voor discussies
en presentaties van en voor studenten, docenten, onderzoekers, overheid en bedrijfsleven en
andere belangstellenden. Maar wel kleinschalig
en Impulse is niet bedoeld als podium voor cultuur. Voor ﬁlmhuis Movie W en activiteiten
waarbij ﬁlm en debat worden gecombineerd –
zoals Studium Generale of bijvoorbeeld de
Boerengroep die soms organiseert – komt dan
ook geen plek op de campus. Cultuurdrager
Movie W zal op eigen benen moeten staan, of
zoals woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR het stelde: ‘We zullen Movie W helpen met het vinden van een nieuwe locatie,
maar we garanderen niets.’
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Universiteit compenseert Halbe-heﬃng sociale masters

‘ER MAG GEEN ONRUST ONTSTAAN’
Wageningen kent alleen
tweejarige masters bij de
sociale opleidingen. Die
worden echter maar een
jaar bekostigd door Den
Haag. Studenten lopen
daardoor zelfs bij een
maand studievertraging
al tegen de Halbe-heﬃng
aan. Niet eerlijk, vindt de
raad van bestuur, die
compensatie beloofde
aan de studenten. Rector
Martin Kropﬀ legt uit
waarom.

Waarom zijn tweejarige masters voor de Wageningse
Social Sciences zo belangrijk? Andere universiteiten doen
het toch ook in één?
‘In Wageningen zijn de sociale opleidingen verbonden
aan de bèta-richtingen van onze instelling. De opleiding
Communicatie is bijvoorbeeld gericht op communicatie
op het gebied van voeding en gezondheid. Dat betekent
dat je naast communicatie-disciplines ook domeinkennis
moet verwerven. Die complexiteit vraagt om een master
van twee jaar.’
Zetten we onszelf daarmee niet een beetje buiten het
systeem?
‘Nee, alle tweejarige masteropleidingen zijn geaccrediteerd, en dus goedgekeurd door de instantie die namens
de overheid haar keurmerk geeft. Alleen vallen we wel buiten de bekostiging die voor dit type opleidingen is vastgesteld op een jaar. Daarom zouden wij zeggen: koppel de
hefﬁng voor langstudeerders aan de geaccrediteerde periode en niet aan de bekostigingsperiode.’
Hoe nu verder?
‘Een stuurgroep onder leiding van hoogleraar Arthur Mol
gaat alles op een rijtje zetten. Daarbij spelen de kosten
een rol, maar ook onze marktpositie. En uiteraard staat
kwaliteit voorop. Uit het rapport van de stuurgroep kan alles komen. Misschien laten we de situatie zoals hij is,
maar het kan ook zijn dat de duur van de master wordt teruggebracht naar een jaar, of anderhalf jaar. Dat hangt
ook af van wat de studenten zelf willen.’
Weet u wat ze willen?
‘Studenten hebben veel waardering voor de kwaliteit die
we nastreven met de tweejarige master, dat weten we.
Maar als de studieﬁnanciering voor masters een sociaal
leenstelsel wordt, zoals Zijlstra wil, is het best mogelijk
dat de belangstelling voor een tweejarige master minder

FOTO: BART DE GOUW

Leeuwenborchstudenten
weten nu waar ze aan
toe zijn.

wordt. Je bouwt dan toch een grotere schuld op. Dat moeten we uitzoeken.’
Hoe lossen andere universiteiten dit op?
‘De situatie zoals we die hier in Wageningen hebben is relatief uniek. Maar we kijken wel of andere universiteiten
soortgelijke masters hebben. Het is natuurlijk altijd beter
om samen op te trekken.’
In de media was er enige discussie over de vraag of het
Wageningse initiatief juridisch wel kán.
‘Dat was erg prematuur. De wet van Zijlstra is er nog niet
eens, dus waarop baseer je dan je argumenten? Daarnaast
hebben we nooit beweerd dat de betreffende groep studenten geen extra collegegeld hoeft te betalen, we hebben
alleen toegezegd dat we ze zullen compenseren. Op welke
manier dan ook.’
Hoe gaat Wageningen dit betalen?
‘Je kunt niet zeggen dat je A betaalt met B, zo simpel is dat
niet. We zoeken er gewoon de middelen voor. Hoeveel het
gaat kosten weten we nog niet. Uiteraard willen we de
kosten beperkt houden door ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk studenten hun masterdiploma halen binnen de
nominale tijd. Dat willen de studenten zelf ook, omdat ze
daarmee hun studieschuld binnen de perken houden.’
Wanneer komt er een deﬁnitief besluit over de lengte van
de masters?
‘Dat is moeilijk te zeggen. Eerst moet de stuurgroep haar
werk doen. Wanneer dat zou leiden tot een aanpassing
van de lengte van de masters, dan nog kun je niet zomaar
het curriculum aanpassen. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd, dus het kost tijd om aanpassingen aan te brengen. We willen het gedegen aanpakken, er mag geen onrust ontstaan.’ Rob Goossens

‘QUALITY FIRST’
Wageningen rector Martin Kropﬀ explains the rationale behind the university’s 2-year Social
Sciences MSc programmes and its wish to
help students with the
possible extra costs now
the Dutch government
plans to ﬁne students
running into ‘overtime’.
Wageningen puts quality
ﬁrst and with MSc courses that apply social science disciplines to natural science issues (e.g. a
Communications MSc focusing on nutrition and
health), it is felt that students need two years to
do justice to all the facets of their subject. The
university is prepared to
subsidize students who
are unfairly penalized for
the time they take. But
it’s a complex issue and
the demand for 2-year
programmes may go
down with the introduction of a student loan
system. A steering committee is studying the
options and will come up
with a proposed plan of
action.
The full story?
resource.wur.nl/en
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HÉÉL DE CAMPUS?
Nee, een kleine nederzetting blijft
moedig weerstand bieden aan de
oprukkende bebouwing. Nog tot
december mogen de negen bewoners van huize Gryllus blijven. Nog
een zomer lang genieten van het
buitenleven. Kampvuurtje, biertje,
muziekje. Daarna duwt een bulldozer ook dit roemruchte studentenhuis de vergetelheid in.
Daarmee verdwijnen de laatste
bewoners van de campus. Voorlopig. Op een steenworp afstand wil
Idealis honderden studenten huisRK / foto Guy Ackermans
vesten.

HOLDING OUT
The last nine residents on
Wageningen campus will maintain
their stand against the bulldozers
until December. One last summer of
camp ﬁres, beer and music at Gryllus, a notorious student house, before it is razed to the ground and
peace will reign. Until Idealis
builds units for hundreds of students, if the plans go ahead.
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Wie wil er nog

BESTUREN?
De boete voor langstudeerders maakt studenten huiverig om een bestuursfunctie
op te pakken. Maar de ene vereniging lijdt daar meer onder dan de andere, zo
blijkt uit een rondgang langs het Wageningse verenigingsleven.
tekst: Simone Herrewijn, Tom Rijntjes, Karin Flapper / Illustratie: Ton Meijer

D

e lente hangt in de lucht, het jachtseizoen is
begonnen. De jacht op de actieve student
welteverstaan. Want een vereniging die ná
de zomer een ingewerkt bestuur klaar wil
hebben staan, moet nu al de boer op. Wie te
laat is, zou wel eens achter het net kunnen
vissen, want door de boete op langstuderen is de spoeling
dunner dan ooit.

‘HOE WERF JE EEN STUDENT?’
Je bent een jaar bestuurder
geweest en op zoek naar
een opvolger. Maar je bestuur heeft wel competente
leden nodig. De tijd dringt
en links en rechts worden
slachtoﬀers voor je neus
weggekaapt. Wat nu?
1. Benader mensen persoonlijk. Postercampagnes zijn leuk voor
naamsbekendheid, maar
niet genoeg om mensen
over de streep te trekken. Drink eens een biertje met een geschikte
kandidaat en geef hem
of haar je onverdeelde
aandacht. Maar...
2. Wees terughoudend. Als
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de student hoort dat
werkelijk elke debiel
wordt gevraagd dan
voelt hij zich een stuk
minder vereerd door
jouw persoonlijke behandeling.
3. Wees selectief. Denk
verder dan alleen het
vullen van een bestuur.
De leden moeten het
goed met elkaar kunnen
vinden en zekere competenties hebben. Een
slecht functionerend bestuur kan je club te gronde richten.
4. Wees eerlijk over de belasting die een bestuursperiode met zich mee-

brengt. Met mooie praatjes haal je iemand misschien wel binnen, maar
als het tegenvalt ben je
hem of haar zo weer
kwijt.
5. Uitstraling. Zorg dat studenten met jouw club
geassocieerd willen worden. Benadruk hoe cool
het is, met welke leuke
mensen je in contact
komt en wat voor gave
privileges een bestuursperiode met zich meebrengt. Poets op dat
imago en de perfecte bestuurder kruist vanzelf
je pad.

Dat lijk je althans te mogen concluderen uit het relaas van
Integrand, de stageplekbemiddelaar. Integrand Wageningen begon haar campagne voor nieuwe bestuursleden dit
jaar al in december met een ludieke sinterklaasactie. Op
het station Ede-Wageningen probeerden Sint en Piet studenten tot een bestuursfunctie te verleiden met een uitnodiging voor een spetterend feest. Tevergeefs. ‘Op dit moment zijn nog maar vier van de zes bestuursplaatsen bezet’, aldus bestuurslid Emma van der Veen. Zij voelt heel
duidelijk de invloed van de kabinetsplannen. ‘Als we vragen of mensen interesse hebben voor een bestuursfunctie, blijkt dat er al een studieplanning ligt. Of ze willen niet
starten in een bestuur zolang niet zeker is wat de regering
gaat doen.’
KLEURRIJK STUDENTENLEVEN
Wageningen kent zo’n tien gezelligheidsverenigingen,
een kleine twintig studieverenigingen en een dikke twintig sportverenigingen. Dan zijn er nog de studentenraadfracties Veste en PSF, het ﬂatoverleg van Idealisbewoners,
het AID-bestuur, ideële verenigingen als Otherwise, RUW
en Boerengroep, de carrièregerichte verenigingen Integrand en Aiesec, naast muziekclubs WSKOV en De Ontzetting.
Allemaal verenigingen die het studentenleven in Wageningen kleur en smoel geven. Wie kan zich immers een
studentenleven voorstellen zónder het kampioenschap
Grondboren van Pyrus, de aulaconcerten van WSKOV, de
atletiekwedstrijden van Tartlétos en het Don’t tell mumfeest van Unitas. Om maar eens wat te noemen.
De universiteit ziet die waarde ook en ondersteunt het
verenigingsleven ﬁnancieel met zogeheten FOS-beurzen,
een ﬁnanciële compensatie voor studenten die een tijdro-
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Meeste bestuursbeurzen gaan naar gezelligheidsverenigingen
financiële vergoeding uitgedrukt in aantal maanden

STUDENT CLUBS ALIVE
AND WELL

670

288
maanden

Studie
16 verenigingen
Veetelers, Biologica,
Di-Et-Tri etc.

Gezelligheid
10 verenigingen:
Ceres, SSR, KSV, Unitas etc.

215
Sport
7 verenigingen
ARGO, Thymos, etc.

216
Studentenbelangen
Studentenraad & WSO

72
AID

20
Ideëel
Otherwise,
Boerengroep & RUW

70

Carrière
Integrand & Aiesec

14
Cultuur
WSKOV & De Ontzetting

38
Varia
studentenpastoraat
& flatoverleg Idealis

Bron: overzicht FOS-maanden Studentenstatuut 2009/2010

vende bestuursfunctie vervullen. Het FOS compenseert de
studieﬁnanciering en de OV-jaarkaart, maar niet de drieduizend euro extra collegegeld die langstudeerders vanaf
volgend jaar gaan betalen. Besturen gaat dus mogelijk
geld kosten.
‘NIET MOEILIJKER’
Een blik op de FOS-kaart geeft een overzicht van het verenigingsleven in Wageningen: sport- en studieverenigingen zijn er het meest in aantal, maar de echt grote jongens
vinden we onder de gezelligheidsverenigingen: SSR, KSV,
Ceres en Unitas hebben samen maar liefst 562 FOS-maanden te verdelen, ongeveer een derde van het totaal (1742).
Opvallend is dat juist die gezelligheidsverenigingen
minder last hebben van de bestuursmalaise. ‘Het vinden
van nieuwe senatoren was niet moeilijker dan andere jaren voor ons’, zegt Emke van Wijlen van studentenvereniging Ceres. ‘Wij hebben niet gemerkt dat de Halbe-hefﬁng
invloed heeft op de interesse om in de senaat te komen.’
Ook sportkoepel Thymos heeft geen moeite met het
vinden van een bestuur voor het aankomende academisch
jaar. Bestuurslid Carly Janssen merkt dat het de laatste ja-

Juist de gezelligheidsverenigingen
hebben minder last
van de bestuursmalaise
ren zelfs makkelijker geworden is om bestuursleden te
vinden. De sportkoepel organiseert elk jaar een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden. Naast werving met
posters en ﬂyers, nodigt Thymos ook proactief mensen
uit waarvan ze weten of vermoeden dat die interesse heb-

ben. ‘Iedereen die de afgelopen twee jaar heeft laten weten in te zijn voor een bestuursfunctie, krijgt een uitnodiging.’
Arboricultura uit Velp heeft dit jaar – het bestuur is net
aangetreden – zelfs meer kandidaten dan vorig jaar. Hoewel de vereniging signaleert dat studenten beduchter zijn
dan vroeger voor studievertraging, is de invloed daarvan
nog beperkt, zegt voorzitter Simone Arends. ‘Het verenigingleven is niet veel veranderd.’
NAUWELIJKS VERSCHRALING
Dat kan niet iedereen zeggen. Studentenondernemersvereniging SIFE meldt dat het buitengewoon moeilijk is om
bestuursleden te vinden. ‘We weten zelfs niet of we wel
een volledig bestuur kunnen vinden, of dat we het met
minder mensen moeten doen’, aldus bestuurslid Marijke
Spanjer. Bij SIFE ligt de nadruk, net als bij Integrand,
vooral op carrière. Een bestuursfunctie bij die clubs is
goed voor je cv.
Daarmee tekent zich een interessante trend af. De slinkende groep kandidaat-bestuursleden zet zich kennelijk
liever in voor een vereniging waarmee ze afﬁniteit heeft,
dan dat ze primair aan cv-building doet. Hoe nuttig Integrand en Sife ook zijn: studenten willen liever de lol dan
het leermoment. Slecht nieuws voor Halbe en consorten,
die studenten zo snel mogelijk willen inlijven in de infanterie van de BV Nederland. Maar goed nieuws voor iedereen die denkt dat een bloeiende studentencultuur buiten
het reguliere onderwijsprogramma bijdraagt aan individuele ontwikkeling en maatschappelijke verscheidenheid. Wageningen lijkt voorlopig nauwelijks te hoeven
vrezen voor verschraling van haar studentenleven.

Imagine Wageningen
without Pyrus’s annual
soil drilling contest, the
WSKOV’s concerts or Unitas’s Don’t Tell Mum parties. Luckily, it seems
Wageningen’s vibrant
and varied student life
won’t suﬀer from the
government’s ﬁnancial
disincentives to taking
time out to manage student social, academic
and sporting clubs. It
helps that the university
values extracurricular activities and provides society board members
with tuition fees and
transport passes. It
doesn’t cover the extra
fees to be charged for additional years of study
though. Yet most societies report no diﬃculty in
recruiting board members this year. Interestingly, social and sporting
clubs such as Ceres or
Thymos have the least
diﬃculty while SIFE (Students in Free Enterprise)
is having trouble getting
board members. It
seems students are keener to invest in organizing
a good time during their
student years than in
strategic networking to
further their careers. Bad
news, maybe, for those –
like the State Secretary
for higher education
Halbe Zijlstra – who
want students on a fast
track to the job market.
But good news for those
who think there should
be more to student life
(and on CVs) than lectures and libraries.
The full story?
resource.wur.nl/en
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De toekomst van het

EENDAGSKUIKEN
Miljoenen eendagskuikens worden jaarlijks gedood in de pluimveehouderij, omdat ze ongeschikt zijn om eieren te leggen of vleeskip te
worden. Het maatschappelijk verzet daartegen klinkt steeds luider.
Maar welke alternatieven zijn er? Wageningen UR Livestock Research
zette ze op een rij en legde ze voor aan gewone Nederlanders.
tekst: Albert Sikkema / foto: Luigi Anzivino

I

n Nederland worden elk jaar veertig miljoen eendagskuikens omgebracht. Dat zijn er meer dan
honderdduizend per dag; een slordige duizend
terwijl je dit artikel leest. De pechvogels zijn de
haantjes van de legrassen, omdat die nu eenmaal
geen eieren leggen. Bovendien zijn ze niet geschikt voor de vleesproductie omdat de sterk gespecialiseerde pluimveehouderij aparte kippenrassen kent voor
eieren en vleeskippen. Vanuit economisch oogpunt zijn
haantjes van legrassen nergens goed voor. Daarom worden ze na het uitbroeden als eendagskuiken gedood.
Tegenstanders van de intensieve veehouderij zien in
deze praktijk een treffend voorbeeld van de doorgeslagen
industriële voedselproductie die geen respect toont voor
dieren. Ze wijzen dit ‘systematisch en massaal doden’ van
eendagskuikens op ethische gronden af. De Partij voor de
Dieren loopt er tegen te hoop, maar ook andere partijen
zien graag alternatieven voor het doden van zoveel eendagskuikens. De Tweede Kamer nam enkele jaren geleden een motie aan om op zoek te gaan naar alternatieven.
Zijn die er?

ALTERNATIEVEN OP EEN RIJ
Henri Woelders en Ferry Leenstra van Livestock Research
hebben de alternatieven op een rijtje gezet. Samen met
het Rathenau instituut en het LEI legden ze die alternatieven voor aan verschillende focusgroepen en aan tweeduizend Nederlanders via een internet-enquête. Al die mensen kregen eerst een ﬁlmpje te zien van de huidige praktijk. Daarna kregen ze een uitleg van de mogelijke alternatieven. Woelders en Leenstra publiceerden de resultaten
vorige maand in het wetenschappelijk tijdschrift Animal
Welfare. Wat waren de opties en wat vond het publiek ervan?
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OPTIE 1: DE ‘DUBBELDOELKIP’
Dat zijn bijvoorbeeld de kippen die bij de mensen in de
tuin lopen, zegt Leenstra. Ze leggen eieren en daarna gaan
ze de soep in. Het punt is: kippen kunnen niet én veel eieren leggen én snel groeien voor de vleesproductie. Een leghen die ook veel spieren moet onderhouden, heeft meer
voer en meer ruimte nodig. Daarnaast groeit een haantje
van het legras minder snel en heeft dus meer tijd, voer en
ruimte nodig om op slachtgewicht te komen. Bij de dubbeldoelkip lever je altijd in. De kostprijs én de ecologische
voetafdruk zijn het gunstigst bij de huidige praktijk, zegt
Leenstra.
Toch vinden de mensen die zijn geënquêteerd een
dubbeldoelkip een prachtig idee. Punt is wel: de eieren en
het vlees van zo’n dubbeldoelkip zijn twee keer zo duur
dan van de gespecialiseerde kippen. En dan haken veel
mensen weer af.
OPTIE 2: ALLEEN DE VROUWTJES UITBROEDEN
Dat is niet eenvoudig. Technisch is het mogelijk om een
monster uit het ei te nemen, maar tot nu toe is er geen indicator gevonden die mannelijke van vrouwelijke eieren
onderscheidt in een vers gelegd ei. Die valt dus af. Je kunt
ook de mannelijke embryo’s spontaan laten doodgaan in
het ei. Daarvoor moet je op zoek naar erfelijke afwijkingen
van haantjes in het embryonale stadium. Die neem je dan
mee in je fokprogramma. Dit vond het publiek geen goed
idee. Valt dus af, net als deze: je zorgt ervoor dat haantjes
in de dop zich ontwikkelen tot vrouwtjes. Dat zou kunnen
als Livestock Research genetische varianten (mutanten)
vindt waarbij de geslachtsontwikkeling anders verloopt.
Ook daar was het internetpanel op tegen. Blijft over: Je
maakt gebruik van natuurlijke mechanismen die vogels
blijken te hebben waardoor de hen veel minder mannelij-
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CHICK CRIT

Vier dagen na de incubatie heeft een kippenembryo herkenbare bloedvaten, hersens en een kloppend hart.

ke eieren en meer vrouwelijke eieren legt. Livestock Research doet hier inmiddels onderzoek naar.
OPTIE 3: GENETISCHE MODIFICATIE
Bij deze optie gebruik je genetische modiﬁcatie om de
sekse van het vers gelegde ei te bepalen. Dat doe je bijvoorbeeld door het inbrengen van een gen voor een ﬂuorescerend eiwit in het kippengenoom. Lichtgevende zeedieren
zouden zo’n gen kunnen leveren. Theoretisch lijkt het
haalbaar dat alleen mannetjes of vrouwtjes in de dop oplichten, zodat je ze kunt selecteren. ‘Eerst gaan we na of
we het lichtsignaal goed kunnen meten. Tegelijkertijd
zoeken we naar mogelijkheden het gen op de juiste wijze
in het kippengenoom in te brengen. Als dat allemaal lukt,
kun je alleen de vrouwelijke eieren uitbroeden.’
OPTIE 4: SELECTIE VAN EMBRYO’S
Een kippenei wordt in een tijdsbestek van drie weken uitgebroed. Na twee weken kun je de sekse van het embryo
bepalen aan de hand van de hormoonspiegel. De methode
hiervoor is inmiddels gepatenteerd. Vraag is nog wel of
deze screening zo geautomatiseerd kan worden dat je snel

Elke oplossing heeft zijn
plus- en minpunten
duizenden eieren kunt scheiden in mannetjes en vrouwtjes. Je doodt daarna de mannelijke embryo’s. Dat is geen
verbetering ten opzichte van het doden van pasgeboren
kuikens, vonden de mensen die de alternatieven beoordeelden. De huidige praktijk krijgt zelfs de voorkeur van
hen boven het doden van embryo’s.

OPTIE 5: DE HUIDIGE PRAKTIJK VOORTZETTEN
In de huidige praktijk worden de 40 miljoen mannelijke
eendagskuikens met koolzuurgas bedwelmd en ingevroren. Ze gaan naar dierentuinen om als voer te dienen voor
vlees- en aaseters. Daarom krijgt de huidige praktijk een
hogere waardering dan optie 4, waarbij de embryo’s worden gedood. Hoe dan ook blijven de ethische bezwaren tegen de huidige praktijk dan van kracht.
WAT IS HET BESTE?
De enquête maakt duidelijk dat er geen ideale oplossing
is, stelt Leenstra, elke oplossing heeft zijn plus- en minpunten. De combikip kan een interessant niche-product
zijn, voor bijvoorbeeld mensen in de biologisch-dynamische hoek, die de meerprijs er voor over hebben. ‘Mijn
conclusie is: het is een deeloplossing, maar zeker geen alternatief voor de hele pluimveesector.’
Genetische modiﬁcatie ziet een deel van het publiek
wel zitten, zegt Leenstra. Maar een ander deel is mordicus
tegen deze technologie, vanwege principiële bezwaren tegen genetische modiﬁcatie. Het is in elk geval geen alternatief op korte termijn, gelet op het ontwikkeltraject, de
wetgeving, de acceptatie bij consumenten en vele tests die
nodig zijn om de veiligheid voor mens en dier te bewijzen.
Ook de optie waarbij de legkippen via natuurlijke mechanismen meer vrouwelijke dan mannelijke eieren produceren, is voorlopig niet concreet in beeld.
Alles overziend denkt Leenstra dat de huidige praktijk
voorlopig niet kan worden uitgebannen. In de toekomst
ziet ze een keuze opdoemen tussen de combikip (hennen
vooral dochters laten produceren) en de gentech screening

In the time it takes you
to read this article (in
full in English online) another thousand day-old
chicks will have bitten
the dust in the Netherlands. The systematic
slaughter of 40m male
chicks per year is coming
in for criticism on ethical
grounds. Henri Woelder
and Ferry Leenstra of
Livestock Research used
the internet to get the
views of several focus
groups and 2,000 Dutch
citizens on a line-up of
options. 1: back to the
dual purpose chicken
that becomes soup when
it stops laying eggs. This
does away with the distinction between layers
and fast-growing eaters
so males of layer breeds
are no longer superﬂuous. 2: ﬁnd a way of making sure only the hens
hatch out. 3: use genetic
modiﬁcation to make embryos of one sex light up,
then hatch only the females. 4: sex the embryos by measuring hormone levels and killing
the males at this stage.
5: carry on killing male
chicks and sending them
to zoos as feed. Consumers prepared to pay more
for ethically farmed food
like option 1 but there is
no one-size-ﬁts-all solution, concludes Ferry
Leenstra. He predicts a
choice in future between
the all-purpose chicken
and the GM one. The research results are published in Animal Welfare.
The full story?
resource.wur.nl/en
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ARMOEDIGE
KEUZE?
Het kabinet-Rutte wil de ontwikkelingssamenwerking beperken tot
vijftien landen. Onlangs lekte het lijstje met vijftien landen en de
afvallers uit. Het lijkt op willekeur, kijkend naar de criteria, reageren
Wageningse ontwikkelingsdeskundigen.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Gerard Verschoor

OM WELKE LANDEN
GAAT HET?
– Benin, Ethiopië , Mali ,
Mozambique, Rwanda,
Oeganda
(vanwege de Millenniumdoelen voor armoedebestrijding)
– Afghanistan, Burundi,
Jemen, Palestijnse
Gebieden en Soedan
(fragiele staten)
– Bangladesh, Ghana,
Indonesië en Kenia
(verbredingslanden)
Er komt een overgangsregeling voor Colombia,
Vietnam en Zuid-Afrika.
Van de lijst gaan: Bolivia,
Burkina Faso, Congo,
Egypte, Georgië, Guatemala, Kosovo, Moldavië, Mongolië, Nicaragua, Pakistan,
Senegal, Suriname, Tanzania en Zambia.
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universitair docent Rurale ontwikkelingssociologie:
‘Om te beginnen wil ik opmerken dat de ontwikkelingssamenwerking moet bloeden voor de puinhopen die de bankiers hebben aangericht. Voorts vind ik dat niet helder is
hoe de criteria zijn gehandhaafd bij de landenkeuze. Kijkend naar de armoedebestrijding, had je ook Bolivia en
Congo kunnen nemen en Ghana, Mozambique of Oeganda kunnen afvoeren, want met die landen gaat het relatief
goed. Bij fragiele staten had je ook aan Pakistan en Egypte
kunnen denken. Ik zie dus geen logische verklaring voor
deze keuze. Colombia is eigenlijk geen ontwikkelingsland
meer, net als Indonesië. Toch blijven we daar zitten, vermoedelijk omdat we er veel projecten en relaties hebben.
En waarom staat Zuid-Afrika er nog bij? Wat dat betreft
verwondert het me dat Suriname uit de lijst is geknikkerd.
Dit lijken politieke keuzes die in achterkamertjes worden
gemaakt.’
‘Tien jaar geleden werd hetzelfde spel gespeeld onder leiding van Eveline Herfkens. Toen ging het aantal landen
van 150 naar een fractie ervan. Dat proces herhaalt zich
nu. De logica achter deze keuzes horen we waarschijnlijk
over twintig jaar, als iemand een boekje gaat opendoen.’

Maja Slingerland
onderzoeker Plantaardige productiesystemen:
‘Ik ben blij dat Mozambique en Indonesië op de lijst
staan, want daar zit ik veel. Maar ik snap niet met welke
motieven de lijst tot stand is gekomen. Er staan veel Afrikaanse landen op de lijst. Vanuit het oogpunt van armoedebestrijding had ik meer landen in Zuidoost-Azië verwacht, want daar wonen de meeste hongerige mensen.

Zoals in India. Daar wonen ook veel rijke mensen zodat
je kunt stellen dat er een intern voedselverdelingsvraagstuk is. Maar we zitten niet in India en wel in Indonesië,
waar ook veel erg rijke mensen wonen. We blijven in Ghana. Met Ghana gaat het prima; dat is gewoon een donor darling. Ook Ethiopië is gepamperd door Nederland. Eigenlijk bevat de lijst dus geen verrassingen. Het zijn allemaal
landen waar we al lang een relatie mee hebben op het gebied van ontwikkelingshulp. Dat is op zich niet slecht.
Ontwikkelingssamenwerking is iets van de lange adem.
Politici denken in termen van interventies, vanuit een
maakbaarheidsbeeld. Dat invliegen van experts is niet erg
effectief. Het vervelende is dat de medeﬁnancieringsorganisaties meerjarige afspraken hebben lopen in landen die
nu van de lijst gaan. Daar kunnen ze niet zomaar mee
stoppen, maar toch moeten ook zij het lijstje volgen.
Slechte zaak.’

Rudy Rabbinge
hoogleraar met meerdere functies op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking:
‘Ik ben niet ongelukkig met de lijst. Ik ben door het ministerie gevraagd om over de schouder van de ambtenaren
mee te kijken naar het selectieproces voor sub-Sahara
Afrika vanuit het accent op landbouw en voedselzekerheid. Daar zijn zes landen aangewezen waarin pilots worden gedaan met duidelijke inbreng van het bedrijfsleven:
Ethiopië, Kenia, Rwanda, Mozambique, Ghana en Mali.
Hierbij is gekeken naar de poverty index, of een land een
enabling environment (stimulerende omgeving, red.)
heeft voor ontwikkeling en of er particuliere investeerders
aan projecten kunnen deelnemen. Dat is geen volledig ob-
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jectieve keuze, maar zeker geen willekeur. Het gaat om de
resultaten: waar heb je de grootste impact op voedselzekerheid en economische ontwikkeling? Bij de keuze voor voedselzekerheid is gekozen voor Afrika, want daar zijn de
problemen het grootst. Die pilotlanden staan nu op de
lijst.’
‘Bij de landenkeuze was ik niet betrokken. Er is een groep
ontwrichte staten op de lijst terechtgekomen: zuidSoedan, Burundi en Afghanistan. Ik ben niet ongelukkig
met de keuze van de afvallers, behalve misschien Tanzania en Burkina Faso. Daarbij moet je je richten op de mogelijkheden van ontwikkelingslanden. Het is zaak om de
langjarige samenwerking met opkomende economieën
als Indonesië en Vietnam keurig af te bouwen.’

Gerrit van Vuren
universitair hoofddocent Irrigatie en waterbouwkunde:
‘We komen er met water en landbouw als thematische
invalshoeken niet slecht vanaf. We zitten in Ethiopië,
Mali, Mozambique, Jemen, Bangladesh, Vietnam en ZuidAfrika. En Mali, Indonesië en Kenia bieden perspectief.
Dus negen van de achttien landen zijn interessant voor
ons. Maar waarom concentreert het kabinet zich niet veel
meer op de thema’s om deze in meer landen toe te passen? Dan kun je ook beter zuid-zuid samenwerking bevorderen. Neem het stroomgebied van de Nijl. Ik zie wel
Ethiopië en Soedan op de lijst, maar niet Egypte. Dan valt
weinig te doen op stroomgebiedsniveau. Maar er is hoop:
wellicht komt Egypte weer op de lijst door parlementaire actie. Dat zou een leuke democratiseringsbonus zijn! Ik zou
ook graag de effectiviteit van de hulp meenemen als criterium.’

‘Latijns-Amerika is er helemaal uit. Dat vind ik erg jammer. Het bemoeilijkt onze aanwezigheid in die regio.
Daardoor wordt het moeilijker om stageplekken voor studenten te vinden. En dat Benin nog in het lijstje staat, is
bijzonder. Er zijn geruchten dat dit nog steeds een beloning is voor de welwillendheid van Benin om de treinkapers op te nemen. Inderdaad, dat gaat terug tot de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Diplomatie, het blijft een speciale wereld...’

Marco Verschuur
projectleider bij Van Hall Larenstein in Wageningen:
‘Ik zie dat Oost- en Centraal-Europa niet meer mogen
meedoen. Dat is te billijken. Maar ook Latijns-Amerika is
van de kaart. Dat vind ik jammer. Waarom horen Bolivia
en Nicaragua niet thuis bij de VN-Millenniumdoelen voor
armoedebestrijding? Nog steeds zijn dat twee van de armste landen van Latijns-Amerika. Colombia staat wel op de
lijst, maar daar doen we niet veel meer.’
‘Kijkend naar de fragiele staten, valt me op dat Congo van
de lijst is. Je zou goed kunnen samenwerken met een cluster
van Oost-Afrikaanse landen. Naast Rwanda en Burundi zou
Congo daar goed bij passen, net als Kenia, Oeganda en
Tanzania. Ook Ethiopië en Zuid-Soedan passen goed in
dat Oost-Afrikaanse cluster. Dat zou een zinnige keuze
zijn, die wel betekent dat je Benin en Mali dan van de lijst
gooit. Waarom is er een overgangsregeling voor landen als
Vietnam en Colombia? Natuurlijk vanwege de lopende
verplichtingen. Zijn dat de lopende onderwijsprojecten
van Nufﬁc? Dan zou Tanzania zeker op de lijst moeten
blijven. Kortom: bij elk argument dat wordt genoemd, valt
op dat de keuze niet consistent is.’

The Dutch cabinet plans
to restrict its development aid to 15 countries,
theoretically selected using criteria such as extreme poverty or political instability. Wageningen experts are divided
on the wisdom and consistency of the list.
Development sociologist
Gerard Verschoor is cross
that aid must suﬀer for
the mess made by the
bankers, and cannot see
much rhyme or reason in
the application of criteria.
Why are poor countries
like Bolivia or Congo and
fragile states like Pakistan or Egypt excluded?
Marco Verschuur (project
leader VHL) agrees and
sees inconsistencies on
every count. Transition
arrangements for countries scrapped from the
list, for example – why
do Vietnam and Columbia get them and Tanzania not? Plant Production
prof Maja Slingerland
questions the pampering
of ‘donor darlings’ and
the abrupt abandonment
of other countries. Prof
Gerrit van Vuren (Irrigation) would prefer a thematic approach, allowing
meaningful regional cooperation. It will be diﬃcult, for example, to improve the management of
the Nile river basin with
Ethiopia and Sudan on
the list, but Egypt not.
The only Wageningen academic who seems fairly
happy with the list is
Prof Rudy Rabbinge (Development). He says it
makes sense in terms of
prioritizing food security.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Studenten mijden ‘irritant’ Workpace
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‘HOUDING IS VEEL
BELANGRIJKER’

Studenten zitten dagelijks gemiddeld 4,5 uur achter de computer.

Wageningse studenten maken
zich niet al te druk om de
gezondheidsrisico’s die hun
intensieve computergebruik met
zich meebrengt. Dat blijkt uit de
geringe belangstelling voor
Wordpace, de anti-RSI software
die sinds kort door de universiteit wordt verstrekt.

Op dit moment hebben 643
studenten de software geactiveerd
die sinds een paar maanden gratis
wordt aangeboden. Dat lijkt aardig
wat, maar het is slechts 20 procent.
Vier keer zoveel studenten, 2580,
kozen voor de optie ‘nee bedankt’.
Een tegenvaller. Ook voor de studentenraad, die zich in het verle-

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN WORKPACE
Workpace 3.0 voorkomt dat je intensief achter een computer werkt.
Het dwingt de gebruiker om af en toe pauze te houden. Korte pauzes
om de armen, nek en schouders even rust te geven en langere pauzes
om oefeningen te doen. Een paar tips voor het gebruik.
– Neem één keer tien minuten de tijd om Workpace in te stellen.
– Zet de geluidjes uit. Niet de hele bibliotheek hoeft mee te genieten.
– Doe de oefeningen. Het is helemaal niet zo raar als je tegen een muur
gaat staan met een arm gestrekt langs de muur en een been recht
vooruit.
– Hou je aan de aangegeven pauzes, soggen was nog nooit zo makkelijk..
– Gebruik Workpace ook thuis, mooi moment om tijdens het gamen
een biertje te pakken...
– Zorg dat Workpace automatisch opstart. Ga naar Start, Tools, Workpace. Dat scheelt in de toekomst weer een aantal keer klikken.
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den heeft ingezet voor de verstrekking van de gratis software.
4,5 UUR ACHTER DE COMPUTER
Studenten zijn een belangrijke risicogroep voor klachten op het gebied van RSI, tegenwoordig overigens vaak aangeduid als KANS
(klachten van armen, nek en
schouders). Uit cijfers van het ministerie blijkt dat 70 procent van
de jongeren die een opleiding volgen wel eens last heeft van klachten, waarvan 15 procent ernstig.
Dat is niet zo vreemd wanneer je
bedenkt dat ze dagelijks gemiddeld 4,5 uur achter de computer
zitten: anderhalf uur voor de studie en drie uur voor social media
en games. Bovendien blijkt uit Wageningse cijfers dat na een jarenlange daling, het aantal studenten
met ernstige klachten de laatste
drie jaar weer sterk toeneemt.
Meldden zich in 2007 nog 26 studenten bij studentenarts André
Godkewitsch, in 2009 waren dat er
al 67, bijna drie keer zoveel.

Edwin kreeg halverwege zijn
derde jaar zoveel last van RSI
dat hij zijn studie op een laag
pitje moest zetten. Sinds kort
(hij is inmiddels vijfdejaars), is
hij op halve kracht weer begonnen met vakken volgen.
Nadat hij last kreeg van klachten
ging Edwin anti-RSI software gebruiken, waaronder Workpace.
Maar het programma beviel hem
niet erg. ‘Het is te statisch, de
mens is geen robot’, vindt hij.
Bovendien werkt het volgens
hem averechts omdat het de gebruiker juist aan de computer
gekluisterd houdt: ‘de oefeningen worden voorgedaan op het
beeldscherm.’
Ook ziet hij om zich heen dat
Workpace veel studenten een
vals gevoel van veiligheid geeft.
‘Ze gebruiken het programma en
zakken daarna weer onderuit in
hun stoel. En dat terwijl je houding nog veel belangrijker is dan
af en toe pauze nemen.’ Volgens
Edwin valt er binnen Wageningen UR dan ook meer te winnen
met een aanpassing van de
werk- en studieplekken. ‘Die ouderwetse collegebanken zijn
heel slecht voor je houding: je
moet op het randje gaan zitten
om de afstand tot het tafeltje
goed te krijgen.’ / SS

IRRITATIEFACTOR
Waarom de belangstelling voor
Workpace tegenvalt is niet onderzocht, maar waarschijnlijk heeft
het te maken met de hoge ‘irritatiefactor’ van het programma. Dat
onderbreekt immers op willekeurige momenten je werk, je chat of je
game. Godkewitch vindt het in elk
geval jammer dat dat de campagne
maar matig aanslaat: ‘Als het goed
gebruikt wordt, kan Workpace een
belangrijk wapen zijn in de strijd
tegen KANS’. KvdA
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Dorus Jansen, botenbaas van Argo sinds z’n 26ste.

Botenbaas Argo neemt afscheid

‘Vroeger ging het meer om de sport’
Bijna vier decennia is Dorus
Jansen al de rode draad op WSR
Argo. Besturen kwamen en
gingen, maar Jansen hield de
vloot drijvende en de boel
overeind. Eind april gaat hij met
pensioen.
Zijn dagritme lijkt op dat van
een wedstrijdroeier: om zeven uur
beginnen, om half tien naar bed.
‘Ik begin graag vroeg, dan heb ik
nog wat aan mijn middag en
avond.’ Jansen strijkt in zijn werkplaats met uitzicht op de Rijn over
een boot die ligt te wachten op een
volgende laklaag, een oude houten
twee-met die hij een nieuw binnenwerk en punt gaf. De radio
staat aan. ‘Ik kan niet zonder muziek.’ De lijmtangen hangen op
een rij aan de muur, de vloer is geveegd, op het werkblad een voorzittershamer die moet worden opgelapt.
Als jongeman werkte Jansen in
meubelfabrieken aan winkelinterieurs en kozijnen. Op zijn 26e solliciteerde de geboren en getogen
Wageninger bij Argo. ‘Ik moest 32
boten onderhouden, maar daar
was ik al gauw doorheen. Toen ben

ik fabriekscasco’s af gaan bouwen.
Later ben ik ook het mooie werk
zelf gaan doen. Dan maak je mallen en geef je een eigen invulling
aan bestaande ontwerpen. Zoals
een hogere kop, zodat er op de Rijn
met zijn golven en stroming minder water in de boot spoelt.’ In de
boeg freesde hij zijn initialen, onder het dekje schreef hij zijn naam
en datum.
FEESTEN IN DE KANTINE
Bij Argo geldt nog steeds dat je ergens voor moet gaan omdat het anders niets wordt. Maar verder is er
veel veranderd. ‘Begin jaren zeventig beperkte het vermaak zich tot
poffertjes bakken in mijn werkplaats, die niet meer was dan een

‘Begin jaren zeventig
beperkte het vermaak
zich tot poﬀertjes bakken
in mijn werkplaats
schuur. Er was geen kantine en
geen douche. Studenten ging het
om die tijd wel meer om de sport
dan nu. Hun enige doel toen was:
zo hard mogelijk roeien. Nu zitten
ze op de raceﬁets, gaan op vakan-

tie, studeren meer en houden feesten in de kantine.’
Boten hebben ook steeds meer
toeters en bellen die Jansens aandacht vragen: snelheidsmeter, vaste schoenen, een geluidsinstallatie
voor de stuurman. ‘Maar we zijn er
niet meer prijzen door gaan winnen’, lacht hij. Verder zorgt Jansen
voor onderhoud van gebouw, vlotten, lieren en ‘als een ﬁetsenmaker’ voor de ergometers. Ook leert
hij studenten omgaan met de reddingsboot, die hij iedere ochtend
naloopt. De veiligheid van de roeiers gaat hem aan het hart. Daar
maakt hij zich wel zorgen over, nu
zijn opvolger veel minder uren
krijgt.
Jansen groeide op met water en
had jaren een eigen boot. Nog
steeds gaat hij graag varen. Nog
een paar weken, en dan vliegt hij
eindelijk eens voor langer dan zes
weken naar Canada, waar hij met
zijn vrouw een appartement heeft,
vlakbij zijn zwager.
Qua plezier had hij er nooit mee
op willen houden. Maar de rug
wordt stram, de schouders krom,
een heup is versleten. Het is mooi
geweest. Yvonne de Hilster

NO TIME FOR WORKPACE
Eighty percent of Wageningen students say ‘No
thanks’ to Workpace, the
RSI programme the university oﬀers them. Yet
students are at risk of
RSI, spending an average
of 4.5 hours a day at the
computer (1.5 of these
for their studies). The
university doctor is treating a rising number of
cases too. Students say
Workpace is annoying.
One student who did use
it for an acute case of RSI
says good posture and
getting away from the
computer are more important.

GOODBYE DORUS
After forty years of painstaking maintenance on
the boats of rowing club
Argus, Dorus Jansen is
retiring. He has seen a
lot of changes in his time
– boats have got fancier,
with more and more
gadgets. That hasn’t
raised the number of
prizes Argo wins though,
he remarks wryly. Dorus
has loved his work but
looks forward to a
change now.
The full story?
resource.wur.nl/en
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STRESS

BIER

2011 is een spannend jaar. Maar is iedereen bestand tegen al die stress?
Doe de stresstest, het nieuwste lapmiddel om geschonden vertrouwen te
herstellen. Stresstest, de kreukelzones voor alles wat niet kapot kan.
Kerncentrales bijvoorbeeld. Zou er eentje zijn voor kamikazekoelers? En
wat te denken van strategische plannen? Testen zijn er om te halen. Of
niet, natuurlijk. Bij kerncentrales heet dat dan: gestraald.

Finse onderzoekers gaan bier namaken dat is gevonden in een oud
scheepswrak. Het schip, gestrand tussen 1800-1830 bij de Ålandseilanden, was op weg van Kopenhagen naar Sint Petersburg. Jacob Christian
Jacobson(1811-1887) startte in 1844 een brouwerij in Kopenhagen die
hij noemde naar zijn zoon Carl. Gokje: het gevonden bier smaakt naar
Carlsberg.

CULT <<
Verrassende voedseltwisten

STIJN <<
Bijtjes
Boos ben ik, verdrietig ook, en tot op het bot beledigd. Hoe kán die
stomme Utrechtse bijenonderzoeker? Ronduit verbijsterd ben ik
over zijn - Dr. Jeroen van der Sluijs dus – reactie op het Wageningen
UR-statement over pesticiden en de Nederlandse bijenhouderij.
Van een doctor zou je toch verwachten dat ie zijn werk goed nakijkt
voordat hij zijn werk openbaar maakt? Tja, schokkend genoeg ligt
dat dus anders.
Nee, ik heb het hier niet over zijn inhoudelijke reactie. Daar kan ik
onmogelijk over oordelen. Welgeteld één keer heb ik (samen met
een amateurbioloog) wilde bijen gevangen. Doodeng vond ik dat.
Met trillende handen hield ik zo’n beestje vast. Of de haartjes van
het micromonster horizontaal of verticaal liepen, heb ik niet kunnen vaststellen, laat staan dat ik er nu iets zinnigs over kan zeggen.
Ook ben ik als basisschoolleerling een keertje bij een imker geweest. Daarvan weet ik alleen nog dat ik de bijenkorven vele malen
gevaarlijker vond dan de streng geklede militairen die onze school
een week later bezochten. Mijn verwijt heeft dan ook uitsluitend betrekking op de beledigende wijze waarop de heer Van der Sluijs ons
noemt: ‘WUR’. WUR, WUR, hoe kan de beste man? We geven hier
nota bene een kapitaal uit aan het opnieuw bestickeren van de gebouwborden omdat onze slogan (For quality of life) voortaan in een
ander lettertype moet, en meneer noemt ons gewoon WUR.
Jemig, elk weldenkend mens weet toch dat onze organisatie netjes
Wageningen UR genoemd moet worden? Uiteraard bij de eerste
keer met toevoeging van de woorden ‘University & Research centre’.
Je zult begrijpen dat ik de reactie op het ofﬁciële statement dan ook
kokhalzend heb gelezen. Niet alleen is de abjecte afkorting WUR
onduidelijk, het klinkt ook zo vies. WUR is als een golf braaksel. En
dan bedoel ik niet zo’n klein roggeltje dat na een paar keer hoesten
per ongeluk naar buiten komt, maar een misselijkmakend grote
golf groen overgeefsel die je nog weken blijft ruiken. Zo van: bleek
gezicht, weke ogen, een sprint naar de wc en dan hup ‘WUHR’.
Ik maak me ernstig zorgen. Wat moet het bedrijfsleven na deze berichtgeving wel niet van ons denken? Beste meneer Van der Sluijs ik
zal het u één keer heel vriendelijk vragen: alstublieft noem ons gewoon Wageningen UR. Kijk meneer, het zit zo, wij moeten een groot
deel van ons geld uit de markt halen en dan kunnen we dergelijke
berichtgeving natuurlijk niet gebruiken. Stijn van Gils
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anvankelijk wanen we ons in
de zoveelste belerende documentaire over de herkomst van
ons eten. We zien een gordeldier
vluchten terwijl Brazilianen hardhouten bomen omzagen. De overige vegetatie steken ze aan. Eerst
een stukje gras. Dan een struikje.
En nog een. Even later zien we
tientallen hectaren in brand staan.
Dat doet pijn. Want we hebben zojuist gezien dat het Amazonegebied gekapt wordt om Brabantse
varkens te kunnen voeren met
goedkope soja.
Toch is de ﬁlm Smakelijk eten! geen
eenzijdige docu in de trant van
Michael Moore of Al Gore. De ﬁlm
toont immers ook een ander beeld
van die sojaboer. We zien zijn kinderen spelen. We zien een hardwerkende man die het beste voor
heeft met zijn gezin. De grond is
nuttiger dan toen er nog bomen
stonden, vertelt hij. ‘We maken nu
voedsel. En sojabonen zijn ook natuur, we oogsten uit de natuur die
we zelf gecreëerd hebben.’
De ﬁlm Smakelijk eten! verbindt effectief ons eten met de conﬂicten
die de productie van dat voedsel
oplevert. Rode draad in de docu-

mentaire zijn twee Nederlandse
koks die, onder de serene tonen
van Mozarts Don Giovanni, een
maaltijd voorbereiden. Drie ingrediënten staan centraal: garnalen,
peultjes en een speenvarken.
De garnalen leiden ons naar rivaliserende vissers in de Filipijnen
waar lokale vissers moeten opboksen tegen een kapitaalkrachtige
kweker. Voor de sugar snaps gaan
we naar plantages in Kenia. De teler kweekt zijn exportgroente met
irrigatiewater uit de rivier Ngiro.
Gevolg: dode koeien in een droge
rivierbedding een paar kilometer
verder.
Terug naar de sojaplantages in
Brazilië. De platgebrande bossen
bedreigen het leefgebied van de lokale Xingu-indianen. Schrijnend,
maar het meest verrassend zijn de
beelden van hun uitje naar de supermarkt. Verlekkerd door al dat
moois in de schappen, laden de indianen hun winkelwagentjes helemaal vol. Ze doen precies zoals wij,
lijkt de maker te zeggen. GvC
Smakelijk eten! is te zien in Heerenstraattheater Wageningen en Focustheater Arnhem
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LEEGHOOFD
Briljant idee: schrijf een boek over seks. Sheridan Simove vond dat blijkbaar ook, want hij publiceerde zijn boek ‘What every man thinks about
apart from sex’. Een tweehonderd pagina’s tellend boek. En wat denk je
dat er in staat? Helemaal niks dus. Voor vijf euro te koop. Het boek is
enorm populair onder Engelse studenten. Als notitieblok.

WUR TO YOU TOO
Stijn has a bee in his bonnet. It’s about an Utrecht
academic’s response to
Wageningen UR’s statement on pesticides and
beekeepers. What did he
say? That’s not the point,
says Stijn. The point is:
he kept referring to WUR!
After all we’ve spent on
promoting our brand
name: Wageningen UR.
How will we hold our
heads up now?

FOTO: GUY ACKERMANS

THE COST OF FOOD

UNITAS WIL PAND OP INDUSTRIETERREIN. Dit is het pand dat jongerenvereniging Unitas op het oog heeft
als nieuw onderkomen. Het ligt op een industrieterrein in de wijk De Nude. Tot vorig jaar was er een stijldanscentrum in gevestigd. ‘Het heeft een grote zaal met een mooie dansvloer. De zaal is bovendien gebouwd
volgens een doos-in-doos-constructie zodat ze goed is geïsoleerd’, zegt Suzanne Jansze, de voorzitter van de
gebouwcommissie van Unitas. Een paar ondernemers en bewoners van bedrijfspanden in de omgeving vrezen niettemin voor overlast en hebben bezwaar gemaakt. Naar verwachting beslist de gemeente binnen zes
AB
weken over de bestemmingsplanontheﬃng die Unitas nodig heeft om het pand te kunnen betrekken.

‘DE LAATSTE
INGENIEUR VAN
WAGENINGEN’

Wie? Bas Elema (32 jaar)
Wat? Studeerde op 22 maart
af na 15 jaar studie
Waarom? Mag zich
nog ingenieur noemen

Vijftien jaar! Was je een luie student?
‘Ik heb altijd keihard moeten werken om de studie te kunnen betalen. Daarnaast was ik jarenlang zeer actief lid van Unitas. Maar ik heb ook fouten gemaakt en kreeg problemen. In Enschede raakte ik internetverslaafd, ik zat 16
uur per dag achter de computer. In Wageningen nam ik daarom expres geen
internetaansluiting op mijn kamer. Tijdens de afstudeervakken begon ik ook
nog te twijfelen of dit was wat ik wilde. Ik zag mezelf niet op een lab werken.’
Waar wel?
‘Sinds ik besloot om het onderwijs in te gaan drie jaar geleden, heb ik nul weken vertraging gehad. Vorige week kreeg ik het diploma van de lerarenopleiding. Ik geef scheikundelessen aan havo- en vwo-klassen op de school waar ik
stage liep. Onderwijs is het helemaal. Het spreekt je kennis aan en je bent ook
op opvoedkundig en psychologisch vlak met mensen bezig. Zo kan ik de wereld een klein stukje beter achterlaten.’
Een advies voor studenten van nu?
‘Maak toch de overweging om een jaar actief te zijn in een bestuur of bij een
vereniging. Je leert er zo veel van. En als je vast komt te zitten, regel een vriendin die je motiveert en met je meedenkt. Deze zomer ga ik met haar trouwen.’
Leuk, een ingenieurstitel?
‘Ik mag kiezen of ik mij ingenieur of master of science noem. Ingenieur vind
ik wel grappig. Maar alleen bij ofﬁciële aangelegenheden.’ AB

Smakelijk eten! is not just
another worthy documentary about the social and
environmental costs of
global food production.
It has a subtler take on
the issue, showing the
soya farmer trying to
earn an honest living and
the Amazon Indians loading their supermarket
trolleys just as we do.
Recommended.

UNITAS PLANS
Youth organization Unitas hopes to move into a
former dance hall in De
Nude. The building is
soundproof, but some local residents have objected to the plan. The council will rule on the matter
within six weeks.

LAST INGENIEUR
Bas Elema (32) is Wageningen’s last ingenieur
(the Dutch title now replace by MSc). He took 15
years to graduate, due to
a period of internet addiction, very active involvement in Unitas and
taking a while to ﬁnd his
thing. Which is teaching
chemistry: he loves it.
The full story?
resource.wur.nl/en
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SLETTEN
Moderne vrouwen zijn een stuk minder ﬁt dan hun oma’s waren. Dat komt
doordat vrouwen dagelijks 360 calorieën meer nuttigen dan vijftig jaar
geleden. Daarnaast verbrandde oma twee keer zoveel als haar kleindochter, namelijk 1000 calorieën per dag. Je kunt wel raden dat dat niet in de
sportschool was. Nee, het huishouden was gewoon veel zwaarder. En
vroegah heette een dweil nog gewoon een slet.

>> HET
ECHTE
WERK

BIOLOGIST’S HEAVEN

EEN HEMEL OP AARDE VOOR BIOLOGEN
Wie? Iris de Winter, vierdejaars Biologie
Wat? Onderzoek naar lemuren en natuurbescherming
Waar? Madagaskar
Waarom? ‘Alles is anders op dat eiland
en dat boeit me enorm’
‘De eerste dagen in de hoofdstad Tana waren vreselijk. Het is daar erg onveilig. Er heerst veel armoede,
mensen liggen ziek op straat en zelfs de politie is
corrupt. Maar gelukkig waren de nationale parken
veilig. De bevolking is vrolijk, positief ingesteld en
voelt zich nauw verbonden met de natuur. Er zijn
veel natuurgenezers waar iedereen heen gaat. Mijn
zusje heeft ernstige reuma en ik heb van zo’n genezer druppeltjes meegekregen op basis van een
bepaalde aloëplant. Haar klachten verminderden
spectaculair! Voor sommige dingen vertrouwen ze
ook op westerse medicijnen. Viagra kun je krijgen
bij dokters die gewoon op de markt staan met hun
medicijnen. Daar heb ik ook antibiotica gekocht
toen ik een keer hele zware diarree had.
Samen met een groep internationale studenten heb
ik een cursus in ecology en conservation gedaan. We
kregen lezingen en gingen vaak het veld in. Ik heb
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hier de kans gekregen verschillende lemurgroepen
te volgen met behulp van radio tracking. Ik vond de
natuur echt geweldig en er zijn maar heel weinig
dieren giftig.
In Madagaskar moet je als buitenlandse student
samenwerken met minimaal één Malagasy student.
Dat was in het begin wel moeizaam omdat hun
Engels heel slecht is, maar ze pikten het gelukkig
snel op. Ik heb veel medewerking en respect van
hen gekregen, soms wel een beetje te veel. Ik werk
toch liever op basis van gelijkwaardigheid.
Veel studenten zijn moedeloos door de slechte politieke situatie in het land, dat kapot is gemaakt door
corruptie en slechte leiders. Ook met de gezondheid
van de bevolking is het slecht gesteld. Het risico op
allerlei infectieziekten is groot. In sommige dorpen
heerst zelfs nog de pest. Het doet pijn een rokende
moeder te zien zitten naast haar kind dat in zijn
eigen diarree zit en zo’n oedeembuikje heeft. Dan
denk ik: koop wat te eten voor je kind in plaats van
sigaretten voor jezelf. Toch heb ik vooral een positief gevoel overgehouden aan de drie maanden die
ik op Madagaskar ben geweest. Het is een hemel op
aarde voor biologen.’ HW

Iris de Winter, a fourth
year student of Biology,
did her internship in
Madagascar. Her ﬁrst impressions were pretty
dire: there is desperate
poverty in the capital
city as well as widespread corruption. But
once she reached the national parks she felt safe
and was impressed by
how cheerful people
were and how much feeling they had for nature.
She followed courses
with other international
students and worked
with Malagasy students
who brushed up their
English fast to make
communication easier.
And she got to track lemurs using radio tracking. All in all, a great experience: in spite of
some hellish scenes of
poverty and disease, its
unique ﬂora and fauna
make Madagascar a biologist’s heaven.
The full story?
resource.wur.nl/en
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Wageningen UR zoekt:
Biochemisch analist
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: AFSG-FCH-0011

Moleculair Bioloog
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FFC-0016

Semantic Web Developer
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FFC-0017

PhD candidate for optimal control in greenhouse production
systems
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: AFSG-FTE-0014

Hokjesdenken
‘Ik probeerde eigenlijk “vals te spelen” bij de puzzel deze week. Toen ik
doorhad dat het om een heﬃng ging, gebruikte ik een puzzelwoordenvinder
om te zien wat voor soort heﬃng het kon zijn.’ Maar, zo mailt Hannah
Ackermans, Halbeheﬃng kende de zoekmachine natuurlijk niet. Toen heeft ze
de oplossing maar zelf bij elkaar gepuzzeld. ‘Eigenlijk ook wel beter zo.’
Goed ingestuurd door: team van Dijke, Herman Slink, sexy chickies,
Renee & Susan van der Salm, Willem Menkveld, Cees Niemeijer,
Hannah Ackermans, Loes Bugter, leerstoelgroep Nematologie, Latifa,
Ditje van der Vossen, Hanneke Pompe & Gosse Schraa, Ellen Slegers,
Marianne van der Gaag, Marico, Willem de Visser, de ‘metiskamer van
FB-bibliotheek, Shaniqua en Fieke van der Meer.

Horizontaal
1 Van de blauwe wordt tequila gemaakt 5 Stelt dat de hulpverlening zich
niet kan voorbereiden op een ramp zoals in Japan 11 Promoveerde als
vijfduizendste 12 Kleur 14 TV Kantine-medewerkster 16 Zij heeft het
sterrendom bereikt 18 Pijnlijk oordeel 19 In 2012 in Polen en Oekraïne
20 Daar wordt de wedstrijd beslist 23 __ brutaliteit! 24 Häkkinen of
Väyrynen 27 Vrouwenblad 29 (Zij is verschrikke)lijk 30 Tekst uit de
sm-kelder 32 Draaimolenonderdeel 34 Stukje communicatie naar de
mensen toe 35 Wil verhuizen naar een industrieterrein 38 Toe 39 Dan
wel 41 Nageslacht 42 Dit studentenhuis wordt in december gesloopt
43 Heler

PhD in making emulsions of ionic liquids in water for separation
purposes
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: AFSG-PCC-0006

PhD candidate Process Monitoring & Control
Wageningen University, Leeuwarden;
vacaturenummer: AFSG-SCO-0000

Wetenschappelijk onderzoeker/projectleider
Central Veterinary Institute, Lelystad;
vacaturenummer: ASG-CVI-ONDZ-0018

HBO onderzoeker Bacteriologie en TSE’s
Central Veterinary Institute, Lelystad;
vacaturenummer: ASG-CVI-ONDZ-0019

Wiskundig modelleur / risicoanalist van infectiedynamica
Central Veterinary Institute, Lelystad;
vacaturenummer: ASG-CVI-ONDZ-0020

PhD position – Increasing utilization of organic waste and
low value feeds with the help of lignin degrading fungi
Wageningen University, Wageningen;
vacaturenummer: ASG-DW-ANU-0004

PhD student adaption and impacts of DRiP irrigation in Morocco
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG CWK-0107

Teamleider / senior Netwerkspecialist
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0002-7

Applicatiemanager (junior)
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0011

IT manager Informatiesystemen
Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0013

Verticaal
1 __hoela 2 Hork 3 Werd wereldkampioen schaatsen bij de masters
4 Begint een proces 5 Mobiel merk 6 Aanvoeren in Zuid-Holland 7 Zijn
kind is ouder 8 God met een valkenkop 9 Rustgevend kruid 10 Zin
13 Groente waar een masochist om vraagt 15 Best 17 Van een mooi laagje
voorzien 21 Dorpsgrond 22 Vluchtheuvel 24 Over die van 32 horizontaal
staan nu ﬁlmpjes online 25 Helder 26 Daar maken we het bont mee 27 Iets
tussen single en lp in 28 Is een teleurgesteld gezicht 30 Penlightcode
31 Zit achter een computer 33 Doorgedraaid 36 Ongebonden weldoener
37 Explosief 40 Stond voor een bedrag

Assistant Professor Entomology Tenure Track
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-ENTO-0013

Socioloog
LEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-C&G-0002

Directiesecretaris SSG
LEI Directie, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-DIR-0000

Lector Biobased Economy
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden;
vacaturenummer: VHL LB0008

Full Professorship in Organic Farming Systems
Mail de groene hokjes uiterlijk woensdag naar hokjes@wur.nl, de oplossing
staat een dag later op resource.wur.nl.

Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: WU-2011-HL002

Full Professorship in Animal Production Systems
Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer:WU-2011-HL003
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agenda
26 March 2011 , 10.00 - 17.00

NSK FLOORBALL
For the ﬁrst time since 10 years it’s
ﬁnally coming to Wageningen
again: NSK Floorball, organized by
your own ﬂoorball association
Stick Together! Every student is allowed to join this event with a
team of at least 4 players. If you
are not that sportive we invite you
to come and support the other
teams from all over the Netherlands.

Saterday April 2, 10.00-16.00 hrs.

RUMMAGE SALE
Wageningen’s Lions Club has its
yearly rummage sale. Location is
the same as last year: Lawickse Allee 3. This is adjacent to the Wine
Outlet wich is located at the corner
Stationsstraat/Lawickse Allee. You
can buy good second-hand books,
appliances, furniture and other
stuﬀ. We are oﬀering considerably
more variety than in previous
years. Proceeds will be used to
support the Hospice Wageningen –
Renkum.

INFO: UNIHOCKEY.MP-WEB.NL/NSK2011/

4 April , 19.30 - 22.00
28 March, 19.30 - 22.00

WORK SEARCH CAFE

MID-CAREER LOOPBAANCAFÉ
Je hebt ruime werkervaring maar
merkt je dat je niet meer tevreden
bent met je werk, het kost veel
energie en je vindt weinig inspiratie meer: je bent toe aan een nieuwe stap in je loopbaan. Een stap
die past bij je kwaliteiten, visie en
manier van werken. In het loopbaancafé in H41 (Heerenstraat,
Wageningen) ga je aan de hand
van ﬁlmfragmenten over je loopbaan nadenken. Door de ontspannen sfeer, herkenning bij andere
deelnemers en nieuwe inzichten
kom je in korte tijd veel verder.

Almost completed your education
or looking for your next contract?
You could use a career coach, but
can not aﬀord the fees for individual coaching. In the Work Search
Café in H41 (Heerenstraat, Wageningen) you receive advice from
professional career coaches. After
taking part you have insight in
your qualities, dream job and how
to make that a reality. You participate in small group discussions,
let partly by the career coaches,
practice your elevator pitch and
get feedback on your CV. Maximum
21 participants.

INFO: WWW.KLV.NL

INFO: WWW.KLV.NL

Prize for best PhD & Master Thesis
in International Development
Have you written a PhD or Master Thesis in 2010
on International Development?
The Amsterdam Institute for International Development (AIID) will reward the most interesting Master
Thesis and the most promising PhD Thesis.
As the winner of the best PhD thesis, you will
receive a travel grant to a maximum value
of € 2,000.
For the best Master thesis, you will receive a
travel grant up to € 1,000.
Deadline for submission: 1 June 2011
Visit the website of the AIID
for further information & requirements:
www.aiid.org or send an e-mail to: info@aiid.org

BRUILOFTEN, FEESTEN, BORRELS, BARBECUES,
ZAKENLUNCHES, PROMOTIES, ETC.
Ook voor party- en cateringvolle
Sfeer nce!
service (bekend om hoge
ambia r ras)
kwaliteit en verscheidenheid)
te
k
o
(o
Dennis en Carla Klos
Costerweg 5, 6702 AA Wageningen,
telefoon 0317-425949
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International Students Summit, Tokyo
The 11th International Students Summit (ISS) on Food, Agriculture and
Environment in the New Century, organized by the Tokyo University of
Agriculture (TUA) will be held on September 29-30, 2011, in Tokyo.
This year the common theme for the conference will be: “Students
Taking Action: Local approaches to solve global problems in the areas
of Food, Agriculture, Environment, and Energy”. Every MSc- and 3rd
year BSc student at Wageningen University is invited to apply for the
position of student representative of Wageningen University to the ISS.
The representative will be requested to present a paper on the summit’s
above mentioned common theme. The successful applicant will be provided
with a round-trip economy class air ticket, accommodation and meals during
the ISS-period (September 24-October 2, 2011), covered by the Tokyo
University of Agriculture. If you are interested, please send your application
letter together with the abstract of your intended paper (maximum 400
words) by e-mail before April 15, 2011 to the ISS advisor in Wageningen,
Prof. Dr. W.J.M. Heijman. E-mail: wim.heijman@wur.nl.

service << 31

Vanaf maart t/m oktober 2011
gaat Wageningen UR over op Windows 7

Wil je meer weten over
de voordelen en wat dit
voor jou betekent?

Kijk dan op www.intranet.wur.nl/Windows7

WAGENINGEN

Proefschriftenprinten.nl

Printingmythesis.com
UW NIEUWBOUW APPARTEMENT
MET SPECTACULAIRE KORTING!
Bezoek de modelwoningen De Arc 13 en 109
t*FEFSFFFOF[BUFSEBHWBOEFNBBOE UPUVVS
t/7.PQFOIVJ[FOSPVUFPQ[BUFSEBHNBBSU UPUVVS
t-BOEFMJKLF/JFVXCPVXEBHPQ[BUFSEBHBQSJM UPUVVS
Nog enkele 3-kamerappartementen beschikbaar met zéér
aantrekkelijke korting van minimaal € 25.000,-! Koopsommen
daardoor al v.a. € 199.500,- VON. Keuze uit verschillende
typen qua grootte en ligging.

actie:

E
L
A
M
I
N
I
M

KORTIN0G,€ 25.00

Timmer & Timmer Makelaars
Telefoon: 0317 - 319 114
www.timmermakelaars.nl

Jeltes ten Hoor
Telefoon: 0317 - 421 225
www.jeltes-tenhoor.nl

www.De-Arc.nl

Home

Aanlevering
FTP-login
Verzenden

Wie zijn wij

Offerte

Bedrijf

Specialist in
Proefschriften
aliteit,
perfecte kw
vice!!!
prijs en ser

Kijk voor meer informatie op
www.proefschriftenprinten.nl
24 maart 2011 — RESOURCE

ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The friendly Dutch dog
Last summer in Holland, I went jogging. And while I was jogging I passed some dogs and their
owners. Continuing on my way I suddenly heard a screaming voice behind me. When I turned to
see what was happening I saw one of the dogs running after me, barking.

VRIENDELIJKE BELLO
My instincts told me to run away, shifting from my rather relaxed jogging into a very high-speed
running gear. This created a scene consisting of me running away, looking behind me and the dog
barking and running even faster towards me. I heard the lady dog-owner screaming and started
doubting whether she was actually trying to stop at the dog. Was she not telling him to run even
faster behind me and to bite me, since the dog did not stop? In any case, I was just like that dog
because it seemed that neither of us understood what the screaming meant.
After a while the four-legged creature reached the two-legged creature! I did not feel anything but
fear – I could even not hear my own heart beating anymore. I presumed I had left it somewhere on
the way. My mind went blank and all I could do was scream inside my head ‘oh nooooooooooo!
Dead! I’m dead!’ Surprisingly, when the dog reached me it did nothing except bark and run in circles around me. ‘Oh, is he saying hello to me?’ That day I learned that the Dutch dog is a friendly
dog and I should not run away from him. However, I would certainly advise you all to run when a
dog in my country is after you! He probably has other intentions than greeting and playing. This
experience really makes me aware of the fact that Dutch people keep their dogs as real “best
friends”. They really take care of their royal pets – making time in their schedules to take them for
a walk and (in some cases) even letting them into their own bedrooms. Phetdala Oudone (Laos), MSc
student Aquatic Ecology and Water Quality Management at Wageningen University.

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.

‘Vorige zomer was ik aan
het joggen, toen een
hond luid blaﬀend achter
me aan rende. De eigenaresse schreeuwde, en ik
twijfelde of ze hem wel
probeerde tegen te houden of juist niet. Ik was
verlamd van angst, zelfs
mijn hart voelde ik niet
meer kloppen. Ik dacht
dat ik doodging. Maar
toen de hond mij bereikte blafte hij alleen maar,
en rende rondjes om me
heen. Heel vriendelijk en
speels. Mocht je ooit in
Laos zijn, daar hebben
honden slechtere intenties. Maar voor Nederlanders is een hond echt een
beste vriend.

