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Sauna? Nauwelijks. Sieraden? Nee

ð +HOIWPHGHZHUNHUVKHHIWGH
toch!
Wat dan wel? Boeken en tijd7LQWHOLQJYHU]LOYHUG
ð %RHNHQHQWLMGVFKULIWHQ]LMQKHW schriften! Daar heb je tenminste
wat aan. De tintelingenadministraSRSXODLUVW

Wageningers gaan voor de inhoud,
wordt weleens gezegd. Kijk maar
eens naar de keuzes voor het kerstgeschenk. Quad rijden? Niemand.

tie laat niet zien of de Wageningers
kiezen voor de spanning van Saskia Noort of de kennis van National Geographic, maar dat laat zich
wel raden.
Het kerstgeschenk van dit jaar

was een Tinteling, een online zelf
uit te kiezen kerstgeschenk. Dat
kan tot eind maart, maar de helft
van de medewerkers heeft hem al
verzilverd. Online een boek uitkiezen is nu het meest populair (8
procent), dan een tijdschriftabonnement (7 procent) en – toch nog
een uitspatting – uit eten bij
Humphrey’s (5 procent).
De internationale collega’s heb-

ben niet zoveel aan die Nederlandstalige literatuur. Maar die
moeten hun nieuwe huis nog vullen. Bij hen staat de messenset op
één, gevolgd door een infrarood
massage-apparaat, de staafmixerset en de weegschaal. Hartstikke
handig. *Y&

NRUW
ǋǋ48,=

ǋǋ6+233(1

'HZLQQDDU

è7RJRéRSFDPSXV

De nieuwsquiz in het laatste nummer
van 2011 is gewonnen door Rolf Heling
van het Facilitair Bedrijf. Heling had
met nog negen deelnemers alle antwoorden goed. Het lot maakte hem winnaar van de dinerbon van honderd euro
in het Wageningse sterrenrestaurant O
Mundo. Met de website van Resource
bij de hand maakten de meeste inzenders nauwelijks fouten. De antwoorden
(en de bijbehorende vragen) zijn te
zien op www.resource.wur.nl. 5.

Op de campus mag een kleine supermarkt komen van 250 vierkante meter winkeloppervlakte. Daarbij wordt
gedacht aan een winkel volgens de
‘to-go’-formule. Dat staat in de nieuwe nota detailhandel van de gemeente. De winkel is volgens de nota
bedoeld voor studenten, medewerkers en bezoekers van de campus en
zal van zeven tot zeven open zijn.
Wageningen UR wil graag mogelijkheden voor kleinschalige detailhandel op de campus. De nota maakt dit
nu mogelijk. 5.
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Van Hall Larenstein heeft (bijna)
10.000 euro ingezameld voor het
goede doel. Na aﬂoop van hun actiedag voor 3FM’s Serious Request, op
22 december, konden de drie vestigingen van de hogeschool een cheque aﬂeveren van 9.999,90 euro in
Leiden. In deze studentenstad stond
dit jaar het Glazen Huis. In Velp
werd er onder meer een grote veiling
gehouden (variërend van een hertengewei tot een middagje tuinieren
door de tuinmannen van Larenstein)
en draaiden docenten , studenten en
staf de hele dag tegen betaling verzoeknummers. Daarmee werd zo’n
7000 euro opgehaald. In Leeuwarden liet een deel van het bestuur van
studentenvereniging Osiris tegen betaling het haar afscheren. Samen
met andere acties leverde dat zo’n
duizend euro op. /YG1
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Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Zijn wij in staat
met overtuiging vooruit te blikken? George Orwell publiceerde kort na de Tweede Wereldoorlog zijn visionaire
klassieker 1984, waarin de kansloze strijd van de enkeling
tegenover een totalitair bewind centraal staat. Jules Verne
voorzag al halverwege de negentiende eeuw dat de mens
een reis naar de maan zou maken. De Romeinen bestudeerden de vlucht van zwaluwen of keken in de ingewanden van vissen. En wij, hoe goed zijn wij in het voorspellen
van de toekomst?
Wordt er over een jaar in Griekenland weer met drachmen
betaald? Raken we in 2012 verstrengeld in een volgende
kredietcrisis, bankencrisis, eurocrisis of wat voor crisis
dan ook? Weten onze Wageningse instituten het hoofd te
bieden aan de economische recessie? Zullen we over een
jaar nog dezelfde regering hebben? Krijgen we dit jaar een
koning of houden we onze koningin? Misschien vinden
we het komende jaar een gepast antwoord op het natuurbarbarisme. Misschien leren we meer het verschil waarderen tussen chronos en kairos, zoals de Oude Grieken ons
voorhielden. Chronos de tijd die de klok aangeeft, kairos
de innerlijke tijd, de tijd die je ervaart als je ontspant, de
tijd die er echt toe doet.
Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat de ganzen in het
voorjaar weer naar het noorden zullen vliegen en dat omstreeks Koninginnedag de eerste gierzwaluwen met hun
snerpende geluid de komst van de zomer aankondigen
(‘zie, zie, zie’ dichtte Guido Gezelle in een van zijn mooiste gedichten). En in het najaar komen de ganzen weer terug. -RRS6FKDPLQ«H
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