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BARRY DE HAARWEGKAT

Soms wonen ze al langer in een studentenhuis dan 
de oudste menselijke bewoners: studentenhuiskat-
ten. Ze doen mee aan feestjes of gaan mee naar de 
kroeg. Wageningen telt verschillende markante 
poezen, wiens bekendheid soms tot over de lands-
grenzen reikt. Een bekende verschijning op het 
studentencomplex aan de Haarweg is Barry. Barry 
is van niemand, hij is zijn eigen baas. Hij weet feil-
loos waar de brokjes te halen zijn en luiert het 
liefst in de vensterbanken, in de fi etsenstalling of 
midden op straat. Wie wil weten wat Barry zoal 
uitspookt, kan een kijkje nemen op zijn eigen 
Facebookpagina: Barry de Haarwegkat.    LvdN,  

foto: Remo Wormmeester 
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ALS IK OPNIEUW MOEST KIEZEN…….

Je hebt nu Resource in je handen, het nieuwsmedium van Wageningen University 
and Research. Zodra je in Wageningen gaat studeren, kan je niet om Resource 
heen. In een tweewekelijks magazine, dagelijks op Resource-online.nl of via 
Facebook en Twitter, houdt de Resource-redactie je op de hoogte van het laatste 
nieuws en mooie verhalen uit de wereld die WUR heet. Ik heb hier nooit gestu-
deerd maar als ik over mocht doen, zou ik zeker voor Wageningen kiezen. 
Natuurlijk is het geen stad met grote allure maar in tegenstelling tot wat velen 
verwachten, hoef je je hier nooit te vervelen. Er gebeurt zoveel, zowel in de stad 
als op de campus. Iedere week krijg ik wel een fl yer in mijn handen gedrukt voor 
weer een feest, lezing of optreden. Talloze activiteiten die het soms zelfs moei-
lijk maken om te kiezen. Op pagina 28 vind je een greep uit het Wagenings woor-
denboek. De woorden passie en samen zouden daar eigenlijk ook in moeten 
staan. Ik ken geen andere studentenstad waar zoveel samen wordt gedaan op 
zo’n passionele wijze. Een topplek om anderen te leren kennen, leuke dingen te 
doen en ook nog eens te studeren. Veel AID-plezier!   

Edwin van Laar (hoofdredacteur)
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Terwijl de meeste studenten lekker van 

hun vakantie genieten, zijn de bestuurs-

leden van de Annual Introduction Days 

(AID) de hele zomer druk in de weer met 

draaiboeken, planningen en andere 

organisatorische bezigheden. Allemaal 

om nieuwe studenten een onvergetelijke 

eerste week in Wageningen te laten 

beleven. De week, van 18 tot en met 23 

augustus, staat volledig in het teken van 

feesten, muziek, theater, sport en ken-

nismaking met medestudenten, de ver-

enigingen en de stad.

‘De AID is een superleuke manier om mak-
kelijk Wageningen, de universiteit, de 
campus en je medestudenten te leren ken-
nen’, zegt Sophie Visser, student Voeding 
en gezondheid en lid van het AID-bestuur. 
AID-lopers zitten met minimaal één ie-
mand van hun studie in een groepje, maar 
ook met studenten van andere opleidin-
gen. ‘Het is het eerste, laagdrempelige mo-
ment om je thuis voelen in de stad en om 
sociale contacten op te doen. ’
Op de eerste dag zijn er de Campus Games 

op Wageningen Campus. ‘Een makkelijke, 
losse manier om zowel je AID-groepje als 
de Campus te leren kennen.’ Vervolgens is 
er direct op de eerste avond een groot feest 
in de zeventien meter hoge festivaltent. 
DJ’s draaien verschillende muziekgenres 
waarop de feestende studenten het meest 
op hebben gestemd. Sowieso is er iedere 
avond feest op de verenigingen.

De tweede dag staat in het teken van het 
straattheaterfestival en Crazy88, waarbij 
AID-groepjes in de binnenstad van Wage-
ningen 88 opdrachten moeten uitvoeren. 
Dit zijn jaarlijks terugkerende AID-onder-
delen, bedoeld om het centrum te leren 
kennen. Ook andere succesvolle elemen-
ten uit voorgaande jaren staan weer op het 
programma, zoals de sportdag, de cantus, 
de fi lmavond en de internationale avond. 
Op de laatste dag is er een festival met twee 
muziekpodia, een loungeruimte en eet-
tentjes van Wageningse horecaonderne-
mers. Dit festival, op de Campus, gaat 
naadloos over in het grote eindfeest, met 
een optredens van de populaire coverband 
Daredevils  LvdN

INTRODUCTIE VAN DE 
INTRODUCTIEWEEK

KENNISMAKING MET TWEE PAPA’S

Als loper van de AID krijg je zomaar twee ouders en een 
kluit broers en zussen om de week mee te overleven. Dat dit 
contact kan resulteren in vriendschap, kunnen studenten 
Lucas en Michiel beamen. De twee waren een paar jaar 
geleden vader en zoon. Dit jaar besloten ze samen een 
bachelorgroepje te begeleiden. Lucas: ‘Je krijgt zo echt de 
mogelijkheid om een neutrale basis te leggen voor je kind-
jes, bijvoorbeeld door bij elke vereniging langs te gaan. Ik 
denk dat een leuke AID de toon van je studententijd zet. 
Het is heel mooi dat we hier als mentor een rol in kunnen 
spelen.’ Michiel vult aan: ‘Wij kennen Wageningen inmid-
dels als geen ander. Alles wat we van deze stad hebben 
gezien willen we graag doorgeven aan de nieuwe studen-
ten.’

De twee mannen nemen hun taak serieus: ze zijn beiden 
eerder papa geweest en geven dit jaar de verplichte men-
tortraining aan de andere papa’s en mama’s. Zo leren zij 
hen bijvoorbeeld een aantal spelletjes om je groepje beter 
te leren kennen. Lucas en Michiel zien het dan ook als hun 
verantwoordelijkheid om een hechte familie te creëren. 
Lucas: ‘Het is ook hard werken hoor, als mentor. Je neemt 
de studenten mee op sleeptouw en zorgt er de hele week 
voor dat iedereen het naar z’n zin heeft. Dat doe je door 
naar elke mening te luisteren.’

Elke familie heeft een gadget, die je als aankomend eerste-
jaars de hele week bij je houdt. Papa Michiel koos vorige 
keer voor plastic klaphandjes. ‘Een grote fout’ lacht hij, ‘Het 
was heel handig om de groep bij elkaar te houden, als je 
ratelde kwam iedereen immers naar je toe maar ’s ochtends 
zat je echt niet op dat geluid te wachten.’ Dit jaar gaan 
Lucas en Michiel waarschijnlijk voor de drinkbeker. Lucas: 
‘Met een ketting eraan en een sapje erin. Dat is hartstikke 
handig, want dan heb je altijd iets te drinken.’ ‘En het is 
natuurlijk helemaal Wagenings en duurzaam,’ knipoogt 
Michiel. De jongens hebben er zin in en gaan naar eigen 
zeggen hun uiterste best doen om de AID onvergetelijk te 
maken.  Echica van Kelle
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Lucas en Michiel kijken uit naar 
hun AID-gezinnetje

4 >> nieuws
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Vanaf september kunnen vluchtelingen gratis 

vakken volgen aan Wageningen University & 

Research. Docenten van veertig vakken heb-

ben hun lessen opengesteld voor vluchtelin-

gen zonder verblijfstatus of met een tijdelijke 

verblijfsvergunning.

Initiatiefnemer is Johan Feenstra, coördinator 
bij WIMEK Graduate School (Wageningen Insti-
tute for Environment and Climate Research) en 
in het verleden jarenlang actief voor Vluchtelin-
genWerk. Hij zag bij de Universiteit Utrecht een 
programma gericht op cursussen voor vluchte-
lingen en raakte geïnspireerd. ‘Het leek me een 
hartstikke leuk initiatief om ook in Wageningen 
in te voeren. Ik heb een paar mensen gevraagd 

om met me mee te denken en iedereen was di-
rect enthousiast.’ De raad van bestuur nam het 
voorstel van Feenstra als een pilot op in het 
vluchtelingenbeleid van de universiteit. 
Vluchtelingen met een academische achter-
grond en een voldoende beheersing van de En-
gelse of Nederlandse taal kunnen vanaf komend 
collegejaar aanschuiven bij veertig vakken, ver-
spreid over de vijf domeinen van Wageningen. 
Feenstra: ‘De lijst is nog niet volledig of velddek-
kend, maar het is een begin. We hopen dat meer 
docenten hun lessen willen openstellen.’
Volgens Feenstra kan het programma, dat 
WURth-while is genoemd, bijdragen aan een be-
tere integratie van vluchtelingen. Asielzoekers 
die nog wachten op een vergunning, of status-
houders die nog geen Nederlands spreken, voe-
len zich vaak buitengesloten van de samenle-
ving. Uit onderzoek blijkt dat dit hun kansen om 
goed te integreren en een baan te vinden ver-
kleint, aldus Feenstra. ‘Het is fi jn voor hen om 
iets om handen te hebben en om bij te blijven in 
hun vakgebied terwijl ze wachten op een ver-
blijfsvergunning.’
WUR werkt bij het programma samen met 
VluchtelingenWerk Oost Nederland. Coördina-
tor Annet Timmerman: ‘Wij zien veel ambitieu-
ze vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Syrië, die ge-
studeerd hebben. Voor hen is er niks mooier dan 
weer aan de slag te kunnen. Vanaf het begin van 
de procedure gaan we nu al kijken of we iets voor 
deze mensen kunnen doen.’  LvdN

VEERTIG VAKKEN VOOR 
VLUCHTELINGEN 
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VANAF 2018 WAARSCHIJNLIJK 
SCHEMERCOLLEGES
Het universiteitsbestuur wil vanaf september 

2018 een nieuw lesrooster doorvoeren. 

Volgens de raad van bestuur is dit de beste 

manier om de groei van het studentenaantal 

op te vangen zonder te hoeven investeren in 

een nieuw onderwijsgebouw.

Het aangepaste lesrooster, het Extended Day-
time Schedule (EDS) genoemd, was de laatste 
maanden het belangrijkste onderwerp van ge-
sprek tussen de medezeggenschapsraad van de 
universiteit en de raad van bestuur. Studenten 
en stafl eden hadden hun bedenkingen bij het 
nieuwe rooster, waarin les wordt gegeven van 

8.20 tot 19.00 uur, collegeblokken 40 minuten 
duren in plaats van 45 en de pauzes zijn inge-
kort. Zij stelden een aantal voorwaarden op 
voordat ze akkoord konden gaan. 

Een daarvan was het uitstellen van de invoe-
ring. De raad van bestuur wilde het EDS al per 
september 2017 invoeren, maar volgens de me-
dezeggenschapsraad is dat te kort dag voor alle 
docenten om de lessen aan te passen en pleitte 
voor september 2018. De RvB stemde in en wil 
daarmee voorkomen dat het nieuwe lesrooster 
niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De 
laatste ontwikkelingen over het nieuwe rooster 
zijn te vinden op www.resource-online.nl  LvdN

© OLUMN|STIJN

Naakte meisjes
Sommigen zeggen dat 
het studentenleven 
om seks en bier 
draait. Dat is onzin. 
Elke herinnering is 
een gepolijste versie 
van de werkelijkheid. 
Ik durf gerust te stel-
len dat ik in mijn 
studententijd aan-
zienlijk meer rotte 
komkommers heb 
gezien dan naakte meisjes. Veel groenten 
waren er niet in ons studentenhuis.
En toch, in tegenstelling tot naakte meisjes, 
bewaar ik nauwelijks herinneringen aan rotte 
komkommers. Welgeteld weet ik slechts één 
voorbeeld. Die komkommer zag er nog best 
goed uit. Tot je ‘m vastgreep. Toen bleek het een 
soort waterballon te zijn. Eén die elk moment 
zou kunnen knappen, maar dan met een frisse 
komkommergroene huid. Misschien was het 
trouwens een courgette.
Aan naakte meisjes daarentegen bewaar ik 
diverse herinneringen. Dat terwijl in werkelijk-
heid al mijn versierpogingen jammerlijk mis-
lukten. Echt, Wageningse studentes zijn best 
wel geïnteresseerd in spannende trucjes met 
Excel. En ook wel in lange gesprekken, maar 
dat betekent: niets. Eén keer ben ik preventief 
afgewezen, via e-mail: “ik weet niet hoe je over 
mij denkt, maar ik wil je toch even zeggen dat 
ik niks in jou zie”. Hoogtepunt was een vriendje 
dat boos op mij werd. Eindelijk iemand die in 
mij een serieuze bedreiging zag. Het liefst had 
ie me geslagen, denk ik. Een grotere boost voor 
mijn zelfvertrouwen kon ik me niet indenken.
In mijn herinnering speelde ik gewoon hard to 
get. Was half Wageningen geïnteresseerd in 
mij, maar durfde niemand me te vragen. 
Dat het is het mooie van studeren. Je bent 
kwetsbaar, het is moeilijk en alles is nieuw. 
Maar hoe eenzaam en verdrietig je ook zult 
zijn, je herinneringen worden prachtig. 

Stijn van Gils (29) doet 
promotieonderzoek naar 
ecosysteemdiensten in 
de landbouw. 
Maandelijks beschrijft 
hij zijn worsteling met 
het systeem wetenschap.
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ANNE VAN DEN BANFONDS GOEDE 
DOEL VAN AID 2017
Het Anne van den Banfonds is dit 

jaar het goede doel van de 

Annual Introduction Days. Het 

fonds ondersteunt studenten uit 

ontwikkelingslanden met 

beurzen voor een studie in 

Wageningen, of helpt hen fi nan-

cieel bij het afronden van de 

studie.

‘Elk jaar zoeken we als AID-be-
stuur naar een goed doel om geld 
voor in te zamelen’, vertelt AID-be-
stuurslid Sanne Knoppers. ‘Dit 
jaar vonden we het belangrijk om 
iets voor studenten hier in Wage-
ningen te doen. Het Anne van den 
Banfonds steunt studenten in ont-
wikkelingslanden met een beurs 
om hier te komen studeren, of 

helpt hen wanneer ze buiten hun 
schuld in fi nanciële moeilijkhe-
den komen en daardoor mis-
schien moeten stoppen met de 
studie.’ Bovendien bestaat het An-
ne van den Banfonds dit jaar 25 
jaar, waardoor het voor het AID-
bestuur een mooi en toepasselijk 
doel is om zich voor in te zetten.

AID-lopers krijgen bij het in-
schrijven de vraag of ze een euro ex-
tra willen betalen. Ook kunnen stu-
denten tijdens de feesten het statie-
geld op hun beker doneren aan het 
goede doel. Sanne: ‘Een beker kost 
een AID-muntje, dat is anderhalve 
euro. Zo voorkomen we dat de be-
kers worden weggegooid. Aan het 
eind van de avond kun je je beker 
doneren aan het Anne van den Ban 

fonds of inruilen voor een muntje. 
De hele week zal het Anne van den 
Ban fonds aanwezig zijn bij ver-
schillende programma onderdelen, 
met leuke activiteiten. 

Het Anne van den Banfonds 
werkt hard aan een grotere naams-
bekendheid. Afgelopen jaar deelde 
het fonds spaarpotten uit om klein-
geld in te sparen voor studenten die 
door fi nanciële moeilijkheden hun 
studie dreigden te moeten staken. 
Het fonds wist, mede dankzij ande-
re initiatieven, ruim 3500 euro op te 
halen.  LvdN

66 >>>> nniieeuuwwss

Het Anne van d

HOLLEN...
Bij de meeste soorten bepaalt het 

vrouwtje of er gepaard wordt of 

niet. Portugese biologen hebben bij 

de fruitvlieg het hersengebiedje 

ontdekt dat bij die keuze is betrok-

ken. Uitschakelen van deze hersen-

cellen leidt ertoe dat het vrouwtje 

letterlijk op de loop gaat voor de 

avances van de fruitvliegman. Ze 

kan ook niet meer stoppen.

...OF STILSTAAN
Het merkwaardige gedrag van de 

‘gehersenspoelde’ fruitvlieg heeft 

volgens de wetenschappers niks te 

maken met een veranderd loopver-

mogen. De fruitvliegvrouw vertoont 

het gedrag alleen maar in de paar-

tijd. Ook zegt het gedrag niks over 

de relatie tussen seks en hardlopen. 

Zij denken dat er iets mis is met het 

vermogen van de vlieg om de juiste 

conclusie te trekken uit overduide-

lijke mannelijke paarsignalen.

GEURWIEL
De bibliotheek van St Paul’s Cathe-

dral ruikt volgens de bezoekers naar 

een mengsel van hout, rook, grond 

en vanille. Dat blijkt uit onderzoek 

van het University College Londen. 

De wetenschappers ontrafelden ook 

de chemische bestanddelen van 

oudeboekengeur. Het resultaat is 

een soort determinatietabel, die 

poëtisch het Geurwiel voor Oude 

Boeken is gedoopt. Het ‘wiel’ moet 

fungeren als meetinstrument voor 

de leeftijd en staat van historische 

boeken.  

SOCIAAL
Het gebruik van sociale media maakt 

kinderen minder gelukkig, blijkt uit 

onderzoek van de Universiteit van 

Sheffi  eld. Elk uurtje meer appen en 

dergelijke vermindert het overall 

geluksgevoel met 14 procent. Ter 

vergelijking: deel uitmaken van een 

eenoudergezin kost 4,6 procent aan 

geluk. De onderzoekers wijten het 

eff ect aan het voortdurend spiege-

len aan elkaar dat online plaats-

vindt. Met name meisjes worden 

daar onzeker van.  RK

Meer info op   
www.annevandenbanfonds.nl

Bekijk de fotoserie 
‘100 jaar… eigen mening’  
op resource-online.nl

BIJ DE NEUS
WUR viert in 2018 haar 
100-jarig bestaan. Dat wordt ook 
een jaar vol met festiviteiten. 
Resource spit de archieven door 
en tovert bijzondere foto’s 
tevoorschijn. 
De demonstrant op deze foto 
wordt door een agent stevig bij 
de neus genomen, terwijl een 

tweede agent aan zijn linkerarm 
trekt en een agent in burger van 
achteren zijn sjaal strak trekt. 
Fotograaf Guy Ackermans maak-
te deze afbeelding in 1985 tij-
dens een demonstratie tegen de 
ontruiming van kraakpanden. De 
geschiedenis van de WUR, vroe-
ger de landbouwuniversiteit, 

bevat veel boeiende verhalen. 
Daar horen natuurlijk ook mooie 
foto’s bij. De komende maanden 
bundelen we die beelden op 
onze website.  VK
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ELKE AVOND IN DE KROEG
Een serieuze en effi  ciënte student maar ook 

een kroegtijger, zo kon je rector magnifi cus 

Arthur Mol tijdens zijn studententijd wel 

noemen. Elke avond zat hij in de kroeg. ‘Maar 

ik heb nooit een examen voor de tweede keer 

gedaan. Twee keer voor iets leren vond ik echt 

doodzonde.’

In de zomer van 1972 begon Mol als student 
Milieuhygiëne aan een langdurige Wageningse 
carrière. Hij heeft goede herinneringen aan zijn 
introductiedagen. ‘Het waren spannende, ver-
wachtingsvolle dagen, waarin iedereen zich 
openstelde voor het nieuwe leven. Ik kwam uit 
het zuiden van Nederland, was niet vaak ver-
huisd en zat ineens tussen studenten uit alle 
windstreken. Het was heel normaal om een 
wildvreemde aan te spreken en daar een halve 
avond mee om te gaan en daarna nooit meer. Je 
zou kunnen zeggen dat ik de middelbare school 
toen van me heb afgespoeld.’

Ook in de jaren zeventig duurde de AID een 
dag of zes. ‘Het basisidee is in al die jaren niet ver-
anderd. Ook tijdens mijn introductiedagen werd 
je ingedeeld in groepjes van ongeveer twaalf stu-
denten met twee mentoren. Er was er een sport-
dag, een informatiemarkt, een slotfeest. Maar het 
was natuurlijk minder groot dan nu. Wij waren 
met een stuk of zes-, zevenhonderd studenten, dit 
jaar zijn er zo’n tweeduizend. En het is nu een 
stuk professioneler geworden, met sponsors en 
oog voor duurzaamheid.’

Langdurige vriendschappen hield Mol niet 
over aan zijn AID-avontuur. ‘Maar ik vond het wel 
zó leuk dat ik het jaar daarna mentor ben gewor-
den en later in het AID-bestuur heb gezeten.’ Zijn 
bestuur kwam op de proppen met ochtendgym-
nastiek, zondagochtend negen uur, op Salverd-
aplein. ‘Het was zo’n gek idee, we gingen er vanuit 
dat niemand zou komen, maar het hele plein 

stond bomvol. Stonden we daar met vijfhonderd 
man te springen, hilarisch.’ Lachend: ‘De men-
sen uit de buurt vonden het wat minder ge-
slaagd.’

Ook sloot Mol zich aan bij jongerenvereniging 
Unitas, dat toen nog uitsluitend een club voor stu-
denten was. ‘Wageningen was toen best alterna-
tief, dat sprak mij wel aan. Duurzaamheid, be-
trokkenheid bij de derde wereld, kernenergie, die 
onderwerpen vond ik belangrijk en bij Unitas 
vond ik gelijkgestemden.’

Mol noemt zichzelf een effi ciënte student. ‘Ik 
ging niet naar alle colleges, maar was toch wel 
een serieuze student. Ik vond mijn studie niet vre-
selijk moeilijk. Ik deed vier afstudeervakken en 
heb nooit een examen over hoeven doen. Twee 
keer voor iets leren vond ik echt doodzonde. Vaak 
was ik tot tien, elf uur bezig met de studie en daar-
na ging ik de kroeg in. Naar Loburg, of dansen bij 
Discofellisco. Ik heb veel kroegen van binnen ge-
zien en hield ervan om tot laat door te gaan. Ei-
genlijk standaard elke avond. De volgende och-
tend fi etste je dan met een nog niet heel helder 
hoofd de Berg op voor een practicum op De 
Dreijen.’

Naast de studie was Mol ‘met van alles bezig’. 
Hij zat in de introductiecommissie van Unitas, 
deed mee aan liftwedstrijden, bemoeide zich met 
onderwijsverbeteringen op de universiteit en 
schreef mee aan een boek over onderzoek in de 
derde wereld. ‘Ik raad studenten van harte aan 
om het maximale uit hun studententijd te halen. 
Het is zo’n unieke, vormende periode. Niet alleen 
inhoudelijk, maar ook sociaal. Je kan later altijd 
nog op de bank gaan zitten, dit is de tijd om te 
ontdekken wie je bent. Ga naar het buitenland, 
kijk om je heen, doe zoveel mogelijk leuke din-
gen buiten de studie: sport, muziek, toneel, 
maatschappelijke organisaties. Grijp alle kansen 
met beide handen aan.’  LvdN

Rector magnifi cus Arthur Mol 
‘in het wild’ ontmoeten? 
Dat kan! Arthur Mol gaat eten 
opscheppen tijdens de lunch op 
de informarkt op woensdag.
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DAT GAAT ERIN 
ALS… INSECTEN
Insecten zijn gezond en duurzaam. Toch wordt over het eten ervan nog een 
hoop gemierd. Wetenschappers zoeken naarstig naar insectengerechten die 
wél bij westerlingen in de smaak vallen. Het blijkt ongeveer net zo lastig als 
buitenlanders enthousiast maken voor zoute drop.
tekst Tessa Louwerens

Tan en haar collega’s onderzochten hoe insectenpro-
ducten zo kunnen worden aangepast dat mensen in wes-
terse landen ze wel willen kopen. ‘Tot dusver hebben de 
meeste studies zich vooral gericht op de psychologische 
aspecten. In ons onderzoek hebben we ook gekeken naar 
de invloed van smaak en presentatie. Wat verwachten de 
mensen van het product en wat vinden ze lekker?’

GEHAKTBAL EN SHAKE

Als er een nieuw product op de markt komt, wordt dit 
vaak aangeprezen door te verwijzen naar een voor de con-
sument bekende smaak of bereidingswijze. Immers: wat 
de boer niet kent... Maar omdat het eten van insecten in 

A
ls westerlingen al insecten eten, dan prakken 
ze die het liefst ergens doorheen. Fijngema-
len, niet meer herkenbaar. En vaak blijft het 
ook bij een keertje proberen. Zo’n meel-
wormbonbon is leuk op een feestje, maar we 
hoeven echt niet twee keer in week een insec-

tenburger bij de maaltijd. 
‘Tot nu toe worden insecten in het westen vooral gezien 

als een alternatieve eiwitbron’, vertelt Grace Tan Hui Shan, 
onderzoeker bij Food quality and design. In landen zoals 
Thailand, waar insecten een gebruikelijker onderdeel van 
de maaltijd zijn, is dit volgens haar anders. ‘Daar zijn 
recepten juist veel meer gericht op smaakbeleving.’ 

8 >> achtergrond
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de westerse wereld ongebruikelijk is, weten we 
volgens Tan ook niet wat voor de consument 
een aantrekkelijke bereiding is. Voor haar 
onderzoek vergeleek ze twee producten: de 
meelwormgehaktbal en het meelwormdrin-
kontbijt. 

De onderzoekers vroegen de deelnemers van 
tevoren wat ze van het product verwachtten, of 
ze het een keer zouden proberen en of ze het 
vaker zouden willen kopen. Vervolgens deden 
de proefpersonen mee aan een smaaktest en 
beantwoordden ze nogmaals dezelfde vragen.

De meelwormgehaktballen smaakten min-
der goed dan de deelnemers verwachtten. Tan: 
‘Omdat het wordt gepresenteerd als een 
gehaktbal, schept dit bij de consument ook de 
verwachting dat het zou moeten smaken als 
vlees. Dit leidt mogelijk tot een teleurstelling.’ 
Het drinkontbijt bleek juist de verwachting te 
overtreffen, maar die verwachting was dan ook 
niet zo hoog. De deelnemers vonden beide pro-
ducten ongeveer even lekker. Toch gaven de 
meesten aan eerder de gehaktbal te zullen 
kopen.

ZOUTE DROP

Hoewel het drinkontbijt volgens het panel 
prima smaakte, zouden de meesten het toch 
niet kopen. Tan vindt dat niet verrassend. Vol-
gens haar draait het namelijk niet alleen om 
smaak, maar ook om de manier waarop een 
product wordt gepresenteerd. ‘Ik vergelijk het 
altijd maar met zoute drop. De meeste Neder-
landers vinden het lekker, maar als je er niet 

mee bent opgegroeid, is het idee onsmakelijk. 
Een snoepje hoort zoet en niet zout te zijn.’ 

Dit heeft volgens Tan ook te maken met 
iemands ervaringen en cultuur. ‘Insecten wor-
den in westerse landen vooral gepresenteerd 
als een vleesvervanger en worden dan ook eer-
der gezien als iets dat hartig hoort te smaken.’ 
Een krekelijsje is leuk voor een keer, maar 
meestal niet voor herhaling vatbaar. Om de 
consument te motiveren het product vaker te 
kopen, moet het niet alleen goed smaken, de 
presentatie moet ook passen bij de verwachtin-
gen. Door met beide aspecten rekening te hou-
den, sla je twee vliegen in één klap. 

Maar er spelen nog andere factoren mee. 
Toen de deelnemers werd gevraagd wat ze 
ervan weerhoudt om insecten met regelmaat te 
eten, gaven ze aan dat ze de producten te duur 
vinden en vaak niet goed weten hoe ze deze het 
best kunnen bereiden. Ook sociale aspecten 
spelen een rol: het is lastig insecten te serveren 
als je samen eet met anderen die ervan walgen. 

MARKETING

Insecten hebben dus nog wel te kampen met 
een imagoprobleem. Dit zit vooral tussen de 
oren, denkt Ger van der Wal, directeur van 
Insect Europe, een bedrijf dat insecten kweekt 
en vermarkt. ‘Mensen moeten het eerst een 
keertje proberen en dan gaat er vaak wel een 
knop om. Toen insecten net op de markt kwa-
men, was dit in gevriesdroogde vorm. Maar 
inmiddels zijn er al een hoop lekkere en mooie 
producten op de markt.’ Insectensnoepgoed 

bijvoorbeeld. ‘Op deze manier proberen we 
mensen te verleidingen om het eens te probe-
ren. Als mensen eenmaal die drempel over zijn 
en gewend raken aan het idee, zijn ze eerder 
bereid om ook andere insectenproducten te 
proberen.’ 

Het eten van hele insecten blijft volgens van 
der Wal wel een nichemarkt. De meeste insec-
ten zullen worden vermalen en dit insecten-
meel kan vervolgens worden toegevoegd aan 
voedingsmiddelen. Dan krijg je bijvoorbeeld 
een gehaktbal met 10 procent meelworm. 

DUUR

Bijkomend voordeel is dat de insectenproduc-
ten hierdoor ook goedkoper worden. Want de 
prijs is nog wel een knelpunt. Insecten zijn per 
gram een stuk duurder dan vlees. Van der Wal: 
‘Om ervoor te zorgen dat de consument een 
product regelmatig koopt, moet het lekker, 
gezond én betaalbaar zijn.’ Nu is het kweken 
van insecten nog nauwelijks geautomatiseerd 
en erg arbeidsintensief. Op dit moment zijn er 
zo’n 25 bedrijven in Europa die kweken voor 
humane consumptie. ‘Als de industrie ineens 
massaal insectenmeel wil gebruiken, dan kun-
nen we dat op dit moment niet eens leveren. 
Als dit eenmaal mogelijk wordt, dan zal het een 
sneeuwbaleffect hebben.’ 

Van der Wal verwacht dat de consumptie van 
insecten de komende jaren verder zal stijgen. 
‘We moeten wel; op de huidige manier kunnen 
we de groeiende wereldbevolking niet blijven 
voeden.’ 

INSECT INCOGNITO

Veel westerse mensen walgen misschien van het idee 
om insecten te eten, maar stiekem doen ze dat al. Per 
jaar eet je gemiddeld zo’n 500 gram insecten zonder 
dat je er erg in hebt. Bijvoorbeeld in de tomatensoep, 
pindakaas of noedels. Het is namelijk onmogelijk om 
alle insecten te verwijderen uit voeding. Daarom 
bestaan er in de Verenigde Staten offi  ciële richtlijnen 
over hoeveel insecten er in een bepaald product mogen 

zitten. Maar er komen niet alleen per ongeluk 
insecten in ons voedsel terecht. Neem roze 
koeken. De kleurstof E120, ofwel 
karmijnrood, die deze koeken hun 
roze kleur geeft, wordt gemaakt 
van luizen. De kleurstof zit ook 
in rode M&M’s, milkshakes en 
aardbeienyoghurt.
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Shan kregen proefpersonen meelwor-
men voorgeschoteld in de vorm van 
een gehaktbal of een drinkontbijt.
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Minder malaria 
met muggenval
De eliminatie van malaria lijkt een fl inke stap dichterbij dankzij een 
eenvoudige muggenval en een zorgvuldig ontworpen lokstof. Maar let op, 
zeggen de onderzoekers, we zijn er nog niet.
tekst Albert Sikkema    foto’s Melchert Meijer zu Schlochtern

10 >> achtergrond
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W
ageningse entomologen ver-
oorzaakten vorig jaar een 
ware sensatie met de uitkom-
sten van hun Solarmal-pro-
ject op het Keniaanse eiland 
Rusinga. In krantenkoppen 

werd gerept over ‘een doorbraak’, ‘tot wanhoop 
gedreven muggen’ en het ‘uitroeien’ van mala-
ria. 

Hoewel van dat laatste nog niet direct sprake 
is, is de opwinding terecht. Tijdens hun vier jaar 
durende praktijkproef met geurvallen op het 
eiland in het Victoriameer slaagden de Wage-
ningse onderzoekers erin om het aantal mala-
riamuggen met 70 procent terug te dringen. De 
prevalentie van malaria – het percentage van de 
25.000 eilandbewoners dat de malariaparasiet 
in het bloed heeft – daalde in twee jaar tijd met 
30 procent. ‘Dat is een hele grote daling in zo’n 
korte tijd’, zegt entomoloog en projectleider 
Willem Takken.

De resultaten van het malariaproject zijn 
vorig jaar al gepresenteerd aan de bevolking in 
Kenia en stonden in 2016 in het wetenschappe-
lijk tijdschrift The Lancet.

NIEUWE GEVALLEN

Voor het onderzoek kregen alle 4300 huishou-
dens op het eiland een muggenval met een in 
Wageningen ontwikkeld geurmengsel. Omdat 
zo’n val elektriciteit verbruikt, kregen de huis-
houdens ook een zonnepaneel en accu uitge-
reikt. Voor en na de aanleg van de geurvallen 
werd vastgesteld hoeveel malariamuggen er op 
het eiland voorkwamen. De bewoners werden 
onderzocht op de aanwezigheid van malaria en 
het aantal nieuwe malariagevallen – de inciden-
tie – werd bijgehouden.

Die incidentie daalde gedurende het project 
met maar liefst 93 procent. Maar op dat hoge 
percentage valt wel iets af te dingen, zegt Tobias 
Homan, die promoveerde op het malariaproject. 
‘De daling van het aantal nieuwe gevallen was 
overal op het eiland te zien, ook op plekken waar 
nog geen geurvallen stonden, dus dat was niet 
volledig aan de geurvallen toe te schrijven.’ In de 
dorpen met geurvallen kwamen gemiddeld 40 
procent minder nieuwe gevallen van malaria 
voor dan in dorpen zonder geurval. 

Het aantal nieuwe gevallen van malaria 
daalde ook al vóór de aanleg van de geurvallen, 
omdat de eilandbewoners geïmpregneerde 
klamboes in huis gebruiken, waardoor ze min-
der vaak worden gebeten. Bovendien heeft het 
Wageningse onderzoek nieuwe malariagevallen 
gemist, denkt Homan. ‘Zieke mensen gaan naar 
de malariakliniek. Wij zijn van deur tot deur 
gegaan om nieuwe gevallen vast te stellen en 
niet langs de kliniek gegaan.’ 

Toch zijn de uitkomsten prachtig, stelt 
Homan. ‘Eerst had 35 procent van de eilandbe-
woners malaria onder de leden. In twee jaar 
daalde dat naar 24 procent. En die groep loopt 
nog wel rond met malaria, maar wordt nauwe-
lijks meer opnieuw besmet, omdat het aantal 
muggen met 70 procent is afgenomen.’ Zonder 
zulke nieuwe besmettingen verdwijnt de mala-
riaparasiet na twaalf maanden vanzelf uit het 
menselijk lichaam. De geurvallen kunnen 
zodoende op den duur het laatste zetje zijn om 
malaria uit te bannen. 

ELEKTRICITEIT

De bewoners van Rusinga hebben deze nieuwe 
vorm van malariabestrijding inmiddels volledig 
geadopteerd, vertelt Willem Takken. Ze hebben 

Boven: Projectleider Willem Takken aan het werk op het Keniaanse eiland Rusinga. 
Links: Met hekjes beschermen de inwoners hun muggenvallen tegen beschadiging.
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COMPLEXE LOGISTIEKE OPERATIE 

Tobias Homan promoveerde in april op het Solar-
mal-project van Wageningen UR in Kenia. Samen 
met collega Alexandra Hiscox, het Swiss Tropical 
and Public Health Institute en het Keniaanse insti-
tuut Icipe moest hij een goede proefopzet bedenken 
en organiseren – op een eiland zonder elektriciteit 
en infrastructuur. 
Er moesten 4300 geurvallen voor de 25.000 bewo-
ners van het eiland worden geplaatst in dorpjes en 
bij afgelegen huizen. Daarom werd het eiland inge-
deeld in 81 clusters van zo’n vijftig huishoudens die 
gedurende twee jaar allemaal een geurval, zonnepa-
neel en accu kregen. Maar met welk cluster moest 
het team beginnen? Daarvoor moest ze een protocol 
vaststellen, zodat de metingen in clusters met geur-
val goed te vergelijken waren met de clusters zon-
der val.

Alle informatie moest op drie niveaus worden gere-
gistreerd: cluster, huishouden en individu. Homan: 
‘Dan speel je gemeente. De codes van de inwoners 
moeten kloppen en je moet bijvoorbeeld tussen-
tijdse verhuizingen goed bijhouden. De opzet van 
dit datasysteem heeft een jaar in beslag genomen.’
Tijdens het project werkten de entomologen voor 
het eerst met een volledig digitaal datacollectiesys-
teem in een ontwikkelingsland. Alle huishoudens op 
het eiland, dat 16 kilometer lang en 5 kilometer 
breed is, werden gedocumenteerd met GPS, waar-
door alle medische, entomologische en sociale 
gegevens van de bewoners per locatie beschikbaar 
kwamen. Bovendien zorgde het digitale datasys-
teem ervoor dat onderzoekers over de hele wereld 
snel toegang kregen tot de laatste onderzoeksgege-
vens.

Accu Zonnepaneel

Geurstoffen

Luikje dat de 
muggen binnenhoudt

Ventilator

Luchtstroom die de 
muggen naar binnen zuigt Vrijkomende CO2

CO2

82 lokale spaargroepen geformeerd die maande-
lijks geld inzamelen voor het onderhoud van de 
muggenvallen en zonnepanelen. ‘Door die 
spaarpotjes blijft het personeel dat de vallen en 
panelen voor het project heeft aangelegd, aan 
het werk en blijven de muggenvallen hun werk 
doen.’

Het gehele systeem van val en zonnepaneel 
kost 150 euro per huishouden. Nu werd dat door 
het project betaald, maar ook als een huishou-
den het zelf moet betalen, is dat bedrag te over-
zien, denkt Takken. De geurval blijkt immers 
effectief en mensen in Afrika geven doorgaans 
zo’n 10 procent van hun inkomen uit aan mala-
riabestrijding. 

KLAMBOES

Malaria in Afrika is de laatste tien jaar al fl ink op 
zijn retour door de uitreiking van klamboes die 
met insecticiden zijn behandeld. ‘Dit door het 
Global Fund met geld van de rijke industrielan-
den betaalde bestrijdingsprogramma is zeer suc-
cesvol geweest’, zegt Takken. ‘Het aantal malari-
agevallen in de wereld is met 50 procent 
afgenomen. En het aantal sterftegevallen door 
malaria is gedaald van twee miljoen in 2005 tot 
een half miljoen mensen per jaar in 2015.’

Zorgwekkend is echter dat de daling van het 
aantal Afrikanen met malaria – nu zo’n 30 pro-
cent – niet doorzet. Takken ziet twee oorzaken. 
Ten eerste bijten muggen vaker buitenshuis, 
waar de bewoners niet worden beschermd door 
een klamboe. Ten tweede zijn er aanwijzingen 
dat malariamuggen resistent worden tegen de 
insecticiden. Takken: ‘Vroeg of laat gebeurt dat, 
dat hebben we ook gezien bij DDT. Daarom kie-
zen wij voor niet-chemische bestrijding met 
geurvallen. Onze lokstof bootst de geur van de 
mens na. De muggen kunnen niet zonder die 
lokstoffen, ze hebben ze nodig om bij hun voed-
sel te komen. Dat maakt dat deze aanpak heel In het Solarmal-project is gebruikgemaakt van de Suna-muggenval van producent Biogents.
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duurzaam kan zijn en een oplossing kan zijn 
voor het resistentieprobleem.’

POSITIEVE REACTIES

Andere malariaonderzoekers zijn onder de 
indruk van de resultaten van het Solarmal-pro-
ject. ‘Dit is enorm goed nieuws, omdat dit het 
effect van geurvallen op de terugdringing van 
malaria aantoont’, zegt Remco Suer, mede-
oprichter van het Wageningse bedrijf In2Care. 
‘Dit bewijst dat de controle van vectoren een 
echte bijdrage kan leveren aan de bestrijding 
van de ziekte.’ In2Care maakt muggenvallen 
met insecticiden voor de bestrijding van mala-
ria en zika. Interessant detail: In2Care werkte 
ook aan geurmengsels die de menselijke geur 
nabootsen om malariamuggen aan te trekken. 
‘Maar we hebben dit onderzoek laten varen, 
omdat het te lastig was’, aldus Suer.

Ook James Logan, de belangrijkste Britse 
malaria-onderzoeker, is enthousiast. ‘Deze stu-
die demonstreert een duidelijk effect van vallen 
om malaria en malariamuggen terug te drin-
gen’, reageert Logan, onderzoeker bij de London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. ‘Dit 
toont aan dat nieuwe interventies, naast conven-
tionele methodes als klamboes en insecticiden, 
een belangrijke rol kunnen spelen in de bestrij-
ding van door insecten verspreide ziekten.’

BEPERKINGEN

Toch hebben de geurvallen ook beperkingen die 
om opheldering of verbetering vragen. Ze vingen 
bijvoorbeeld wel de belangrijkste muskiet op het 
eiland, de Anopheles funestus, maar hadden geen 
aantoonbaar effect in de afname van de Anophe-
les gambiae en de A. arabiensis, andere belang-
rijke verspreiders van malaria in Afrika. ‘Dat 
kwam omdat hun aantal al heel laag was op 
Rusinga als gevolg van het gebruik van klam-
boes’, zegt Alexandra Hiscox, die het malariapro-
ject in Kenia coördineerde. ‘Om die reden kon-
den we geen signifi cant effect aantonen.’ Dat de 
geurval ook de andere malariamuggen aantrekt, 
staat volgens Hiscox desondanks buiten kijf. ‘We 
hebben het geurmengsel in Wageningen ont-
wikkeld met A. gambiae, en het blijkt nu op 
Rusinga ook effectief voor A. funestus.’ 

VERVOLGONDERZOEK

Hiscox en Takken willen graag vervolgonderzoek 
doen op het Keniaanse eiland, om na te gaan of 
de vallen effectief blijven en of malaria er de 
komende jaren volledig kan worden uitgeban-
nen. Takken: ‘Ik ben benieuwd of dit leidt tot de 
eliminatie van malaria of dat de prevalentie blijft 
hangen op bijvoorbeeld 10 procent.’

Punt van aandacht bij het effectief houden 
van de vallen is dat de geurmengsels om de drie 
tot vier maanden moeten worden ververst. 
Hiscox wil graag weten of dat ook daadwerkelijk 

lukt. Ondertussen kijken de Wageningse ento-
mologen samen met de maker van de geurval-
len, het Duitse bedrijf Biogents, of ze een lok-
stoffenmengsel kunnen ontwikkelen dat langer 
meegaat.

Takken en Hiscox zoeken ook naar mogelijk-
heden om het project uit te rollen in een groter 
gebied. Enkele donoren hebben inmiddels 
interesse getoond. Verder hebben zich Afri-
kaanse particulieren gemeld die geurvallen wil-
len ophangen in hun dorp. Hiscox: ‘Daar gaan 
we serieus naar kijken, maar het moet wel zorg-
vuldig gebeuren om het gewenste effect te krij-
gen.’ 

Bekijk de video
op resource-online.nl.
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WELKE VERENIGING PAST 
Lid worden van een studentenvereniging is de manier om je snel thuis 

te voelen in Wageningen. SSR-W, Ceres en KSV zijn de grootsten maar er 

bestaan veel verenigingen met voor ieder wat wils. Het aanbod bestaat 

onder andere uit christelijke verenigingen, een Friese vereniging, en een 

roeivereniging. Je hoeft je dus niet te vervelen in Wageningen!  

Tekst Saskia Bakelaar

LLL

BSG
(BRABANTS STUDENTEN GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW)‘Het BSG (Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw) is een grote vriendengroep waar iedereen el-kaar kent en goed met elkaar overweg kan. De ‘Bra-bantse gezelligheid’ staat bij ons centraal, maar het is zeker geen vereiste dat je uit Brabant komt. Wekelijks wordt er een activiteit georganiseerd, maar alles is vrijblijvend.

WWW.HETBSG.NL L 

CERES
(WAGENINGSE STUDENTEN VERENIGING CERES)

De W.S.V. Ceres is de oudste en grootste vereniging van 

Wageningen en dus is er ook heel veel mogelijk. Het lid-

maatschap verrijkt je studentenleven met commissies, 

bands, sporten en vriendschappen voor het leven. Hier 

leg je een basis voor de toekomst en maak je vrienden 

voor het leven. Voor meer informatie kun je een kijkje ne-

men op onze website:

WWW.WSVCERES.NL OF WWW.AIDCERES.NL. W

DEI GRATIA
(DISPUUT DER C.S.F.R. TE WAGENINGEN)
Dei Gratia is een kleine, gezellige en studentikoze 
christelijke vereniging. We komen samen in studen-tenhuizen waar we naast Bijbelkringen en borrels 
ook lezingen en studiekringen organiseren. We be-
kijken hoe verschillende studieonderwerpen, bij-
voorbeeld fi losofi sch of maatschappelijk, met het 
christelijk geloof te maken hebben.

WWW.DEIGRATIA.NL.DEIGRATIA.NL

DLV NJI-SRI
DLV Nji-Sri is de enige studentenvereniging in 
hartje centrum van Wageningen. Onze socië-
teit is net een gezellige kroeg. Het is een klei-
ne en gezellige vereniging waarbij de onder-
linge banden sterk zijn. Daarnaast heeft Nji-
Sri een groot netwerk van reünisten. 

WWW.NJI-SRI.NL 

ICHTHUS WAGENINGENIchthus is een kleinschalige christelijke studentenvereniging waar we 
samen op zoek zijn naar diepgang in geloof en vriendschap. Ichthus is 
niet studentikoos en bevat allerlei kerkelijke achtergronden, waar-door iedereen zich thuis kan voelen. We eten elke week met de hele vereniging en drinken graag samen een biertje (of een sapje).WWW.ICHTHUSWAGENINGEN.NL 

IXESN
(INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS NETWORK)
IxESN Wageningen is onderdeel van ESN, een van de grootste stu-
dentenverenigingen in Europa en probeert de integratie tussen Ne-
derlandse en internationale studenten te bevorderen. We organise-
ren verschillende activiteiten zoals internationale keukens, weke-
lijkse borrels, beer cantussen en feestjes. Ook zijn er excursies, zo-
als tripjes naar verschillende (Europese) steden, Hopelijk tot snel!
WWW.IXESN-WAGENINGEN.NL 

e-

WWW.IXESN WAGENINGEN.NL 

ISOW
(INTERNATIONAL STUDENT ORGANIZATION WAGENINGEN)

ISOW heeft als hoofddoel mensen vanuit de hele wereld verbinden door 

activiteiten, feestjes en vooral cursussen. Op deze manier kunnen stu-

denten elkaar iets bijleren. Het is een open vereniging met veel interna-

tionale studenten. De hele week kun je bij ons cursussen volgen van gi-

taarspelen tot salsa dansen.

WWW.ISOW-WAGENINGEN.ORG 

K.S.V. FRANCISCUS
(KATHOLIEKE STUDENTENVERENIGING SINT 
FRANSISCUS XAVERIUS)

K.S.V. Franciscus is een van de grootste stu-
dentenverenigingen in  Wageningen. Ruim 
700 leden zijn actief in commissies, onder-
vereningingen, jaarclubs en disputen. Ieder-
een vindt hier zijn plek 
en bouwt een hecht netwerk op met vrien-
den voor het leven. Maak deze AID van Fran-
ciscus jouw bestemming!

WWW.SITE.KSVFRANCISCUS.NL 

NSW
(NAVIGATORS STUDENTENVERENI-

GING WAGENINGEN)

NSW is een mooie christelijke stu-

dentenvereniging met 180 leden. 

Ons motto is ‘Christus kennen en 

Hem bekend maken’. Wij combine-

ren groeien in geloof met borrels en 

veel gezelligheid. Wij staan open 

voor iedereen en bieden een plaats 

waar bier en Bijbel goed samen-

gaan.

WWW.NAVIGATORSWAGENINGEN.NL 
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BIJ JOU?

Wageningen telt ook heel veel sport-, muziek- en hobbyverenigingen. 
Bovendien heeft elke opleiding een studievereniging. Kijk op 
http://www.wur.nl/nl/show/Verenigingen.htm voor een overzicht. 

l sport-, muziek
di

port-, muziek

’T NOABERSCHOP
(STUDENTENVERENIGING VOOR TWENTENAREN EN 

ACHTERHOEKERS)

Bij ’t Noaberschop komen veel leden uit Twente 

en de Achterhoek, waardoor je je thuisthuisnet-

werk fl ink kunt uitbreiden. Maar mensen uit an-

dere delen van Nederland zijn ook welkom! We 

zijn een vrijblijvende vereniging waarbij ieder-

een elkaar kent.

WWW.HETNOABERSCHOP.NL

SHOUT
Shout zet zich in voor de lokale lesbische, 
homo, biseksuele en transseksuele ge-
meenschap, door feesten te organiseren 
en introductie- en ondersteuningsgroe-
pen aan te bieden. Daarnaast verzorgt 
Shout voorlichting op scholen en het bie-
den van ondersteuning aan LGBT-asiel-
zoekers. 

WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

UNITAS
(Jongerenvereniging Unitas)Als jongerenvereniging staat Unitas open voor alles en iedereen, maar zijn wij vooral een plek waar je je thuis kan voelen en echt jezelf kan zijn. Wij vinden gezelligheid en ondernemen belangrijk, dus kun je naast samen een biertje/frisje drinken ook veel dingen meemaken en zelf organiseren. 

WWW.JVUNITAS.NL 

VGSW
(VERENIGING VAN GEREFORMEERDE STUDENTEN TE 
WAGENINGEN)

VGSW is een actieve christelijke vereniging die allerlei 
activiteiten organiseert, zoals Bijbelkring, borrels en 
weekendjes weg. Binnen de gezellig kleine vereniging 
bouw je snel hechte vriendschappen op en is er ruimte 
om jezelf te ontwikkelen, je talenten te ontdekken en 
te groeien in je relatie met God. 

WWW.VGSW.NL 

WSSFS
(WAGENINGSK STUDINTE SELSKIP FOAR FRYSKE STUDZJE)

De Friese Studentenvereniging is de gezelligste regionale studentenver-
eniging van Wageningen! De voertaal is Fries, desondanks is iedere ge-
zelligheidszoeker welkom. Een leuke vereniging met weinig verplichtin-
gen. Elke dinsdagavond zijn er afwisselende activiteiten en daarom is 
onze mooie vereniging perfect te combineren met het studentenleven in 
Wageningen. Oant sjen! 

WWW.WSSFS.NL

YGGDRASILSTAM
(STUDENTSCOUTING WAGENINGEN)

Studentenscouting de Yggdrasilstam is eigenlijk een ge-
zellige vriendengroep. Wij eten om de woensdag samen 
en doen leuke en gevarieerde activiteiten, soms binnen, 
vaak actief en ook in de natuur. Daarnaast hebben wij 
jaarlijks meerdere kampen. Kom gerust eens kijken. Ook 
zonder scouting-achtergrond kun je meedoen en ben je 
welkom.

WWW.YGGDRASILSTAM.NL 

W.S.R. ARGO
Roeien is dé studentensport en 

voor iedereen en makkelijk te le-

ren. Bij Argo krijg je de mogelijk-

heid om jezelf zowel fysiek als men-

taal te ontwikkelen en te sporten 

op nationaal, internationaal en uit-

eindelijk zelfs olympisch niveau! De 

focus ligt op de roeisport, maar 

daarnaast worden er ook verschil-

lende activiteiten georganiseerd. 

WWW.WSR-ARGO.NL 

WWSSSSFFSS

SSR-W
(SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM)

Bij studentenvereniging SSR-W kan elk lid naast zijn studie een actief 

studentenleven leiden en het beste uit zijn studententijd halen. Met 

verscheidene groeperingen als jaarclubs, disputen, commissies en ge-

nootschappen is er voor elk lid wat wils. Wij vieren gave feesten en er 

is volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Enthousiast? Word lid!

WWW.SSR-W.NL
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Waar 
moet 
je 
zijn?

9

1  Forum

2  Campus

3  Orion

4  De Bongerd

5  Centrum

6  Torckpark

7  Aeres Hogeschool

8  Junushoff 

9  Arboretum

10  Duivendaal
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Registratie
OrOrOrioioionnn (1(1(10:0:0:00000000-1-1-112:2:2:2 000000))) 3333

Welkom in Wageningen! Tijdens de registratie zul je je AID 
tas en bandje ontvangen, met dit bandje heb je toegang tot 
alles wat de AID jou te bieden heeft. Ook ontmoet je jouw 
AID groep! 

Opening AID
FeFeFeFeststststivivivvalalala ttttererererrerereeininin ((((12121212:0:0:000-0-0-0-13131313:0:0:000)0)0)0) 2222

De Rector Magnifi cus en de burgemeester van Wageningen 
zullen de AID offi  ceel openen. Let’s get started!

Lunch & Campus Games
FeFeFestststivivivalalal ttterererrerereininin ((((13131313:00:0:00-0-0--1616166:0:0:000)0)0)0 2222

Na de lunch is het tijd om de Wageningen Campus te ont-
dekken door middel van leuke spellen, georganiseerd door 
studentenverenigingen en organisaties in Wageningen.

Verenigingspresentaties
VeVeVeV rererenininigigigig ngngngenenen (((161616:0:0:000-0-0-0 1717177:0:0:0:00)0)0)0

Diner
VeVeVeVeersrsrsrschchchililillelelendndndeee lololocacacatititit eseses ((((171717:3:3:330-0-0-191919:3:3:30)0)0)0

Openingsfeest
FeFeFestststs ivivivalalall ttterererrerereinininn (((20202000:3:3:30-0-0-0 000000:0:0:0: 0)0)0) 222

Geniet van je eerste feestje van de AID en 
show je dansmoves aan de rest van jouw 
AID-groep!

BSc 
PROGRAMMA 
AID 2017

ZATERDAG 19 AUGUSTUS

Picknick in the Park
Duivendaal (11:00-12:00) 10

Start de dag met een heerlijke brunch in het park, maak je 
klaar voor weer een nieuwe geweldige AID-dag!

Crazy 88
Centrum van Wageningen (12:00-15:30) 5

Vervul zoveel mogelijk opdrachten met jouw AID-groep in 
het centrum van Wageningen, van skilatten lopen tot het 
trouwen van jouw AID-papa en mama. 

Verenigingspresentaties
Verenigingen (15:30-17:30)

Diner 
Verschillende locaties (17:30-19:30)

Straattheater
Centrum van Wageningen (20:00-23:00) 5

Artiesten vanuit heel Nederland zullen deze avond het cen-
trum van Wageningen laten opbloeien, geniet van de kunsten 
van acrobaten, goochelaars en vele andere artiesten. 

RESOURCE — zomer 2017
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Religieuze ochtend (optioneel)
OrOrOrOrOOrOrioioioioioionnnnn (9(9(9(9(9(9:0:0:0:00:0:00-00-00-0-11111111111:3:3:3:3:30)0)0)0)0) 33333

De christelijke verenigingen in Wageningen verzorgen deze 
ochtend een kerkdienst. Je bent vrij om deze te bezoeken. 

Sportbrunch
DeDeDeDe BBBBononono gegegerdrdrd (((111111:3:3:30-0-0-121212:3:3:30)0)0) 444

Luchtfoto
DeDeDeD BBBonononongegegeg rdrdrdrd (((1212121 :3:3:3: 0-0-0-0 1313133:3:3:30)0)0)  444

Sportdag
DeDeDeDe BBBonononongegegegerdrdrd (((1313133:3:3:3: 0-0-0-171717:0:0:0: 0)0)0)  444

Vandaag is het tijd om je van je sportieve kant te laten zien, 
van bekende tot onbekende sporten. Er zit voor iedereen wel 
wat bij!

Verenigingspresentaties
VeVeVeVerererereninininigigigig ngngngngenenenen ((((1717177:0:0:00-0-0-18181818:0:0:00)0)0)0)

Diner
VeVeVeVersrsrschchchchilililillelelelendndndndeeee lolololocacacatititiesesese ((((181818:0:0::00-0-0-0 2020200:0:0:00)0)0)

Openluchtfi lm
DuDuDuivivivivenenenendadadadaalalall (((2020202 :3:3:3:30-0-0-2323232 :0:0:00)0)0)) 101010

Na een actieve middag, kun je vanavond genieten van een
fi lm in de buitenlucht, het belooft een ontspannen avond te 
worden. 

MAANDAG 21 AUGUSTUS

Studiedag
Verschillende locaties (11:00-17:00)
Vandaag zul je je studiegenoten gaan ontmoeten, ook zul je 
meer informatie krijgen over je studie en wat je te wachten 
staat in de eerste weken na de AID. 

Barbecue
Campus (17:00-20:00) 2

Sing-In (optioneel)
19:30-20:30

Crossing Borders
Campus (20:00-23:00) 2

Wageningen Universiteit is een hele diverse en interna-
tionale universiteit, vanavond krijg je te zien wat deze 
verschillende culturen allemaal te bieden hebben. 
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Brunch bij je mentor
BiBiBiB jjjj jejejeje mmmmenenenentotototor rr r ththththuiuiuiuissss (1(1(1(11:1:1:1:00000000-1-1-113:3:33:00000000)))

Workshops & Lounge
VeVeVeVererererenininin gigiggingngngngenenenen (((13131313:0:0:0:00-0-0-0-16161616:0:0:0:00)0)0)0)
Er staat je een ontspannen middag te wachten, je kunt een 
leuke workshop volgen of juist genieten van de lounge bij 
verschillende verenigingen. 

Verenigingspresentaties
VeVeVerererenininigigigigingngnggenenenen (((1616166:0:0:0: 0-0-0-0-1818188:0:0:0:00)0)00)

Diner
VeVeVeV rsrsrsrschchchc ililili lelelelendndndndeee lololocacacatititit esesess ((((181818181 :0:0:000-0-0--202020202 :0:0:000)0)0)0

Cantus
FeFeFeFeststtststivivivivalalala ttttererererrererereininininn (((((2020200200:00:0:0:00-0-0-00-232322323:0:0:00:00)0)0)0)0))) 2222

Laat je AID-groep horen hoe goed je kan zingen en zing mee 
met grootse hits.

Comedy Night
JuJuJuununununushshshshoffoffoffoff  (2(2(220:0:0:0:00000000-2-2-2-23:3:3:3:0000000)))) 888

Een avondje lachen met comedianten uit heel Nederland, ga 
lekker onderuit zitten en geniet van deze avond.

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

Arboretum Brunch
Arboretum (12:00-13:00) 9

Informatiemarkt
Arboretum (13:00-16:00) 9

Naast studentenorganisatie heeft Wageningen nog zoveel 
meer te bieden, vanmiddag heb je de mogelijkheid om te 
zien wat je allemaal nog meer kan doen in Wageningen. 

AID Festival 
Festival terrein (17:00-00:00) 2

Het is alweer de laatste avond van de AID, geniet van lekkere 
hapjes en drankjes van Wageningse foodtrucks en sluit de 
avond af met een grandioos slotfeest! 

20 >> programma

NACHTPROGRAMMA 

23:00- ...
Naast het reguliere programma van de AID zorgen de 
studentenverenigingen met een vullend nachtprogram-
ma ervoor dat je je geen enkele nacht hoeft te vervelen! 
Ontdek de verschillende verenigingen en vier elke nacht 
een mooi feestje!
Ontd
eee n m
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Blijf op de hoogte! 

Download 
de AID-app
De Algemene Introductie Dagen (AID) 
Wageningen heeft een app! 

Hier kunnen alle deelnemers en mentoren een 
persoonlijk programma vinden en informatie over je 
groep. De meeste inhoud is offl ine te bekijken dus 
je hoeft geen internetconnectie te hebben om het te 
bekijken! 

Daarnaast is er ook een socialmediafeed met twitter, 
facebook en foto updates zodat je altijd up-to-date 
blijft. Het is een must-have voor alle AID’ers! Doe je 
niet mee aan de AID? De app laat ook de open 
evenementen zien.

Kijk op www.aidwageningen.nl

Het laatste nieuws vind je op
resource-online.nl

 WUR.Resource
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WAT VIND JE 

VAN DE NIEUWE 

ONDERWIJSVORMEN?
Instructiefi lms in plaats van persoonlijke uitleg, thesisringen, 
practica met dummy data en groepsessays in plaats van indivi-
duele essays. Met dergelijke nieuwe onderwijsvormen vangen 
Wageningse docenten de groei van het studentenaantal op. 
Wat vinden de studenten daar eigenlijk van?
tekst Teun Fiers en Carina Nieuwenweg   illustratie Henk van Ruitenbeek

Anne van den Berg
Masterstudent Development and 

Rural Innovation

‘Door de groei van WUR en door tijd 
is verandering onvermijdbaar; in-
novatie vind ik daarbij passen. Maar 
in dat proces moet je wel blijven kij-
ken naar de kernwaarden van je or-

ganisatie. Groepswerk draagt bij aan je persoonlijke ont-
wikkeling, maar tot een zekere hoogte. Ik denk dat we 
de taks wel hebben bereikt, in ieder geval voor de vak-
ken die ik het afgelopen jaar heb gevolgd. Meer groeps-

werk kan afbreuk doen aan de kleinschaligheid, één van de 

kernwaarden van WUR waar studenten bewust voor kiezen. 
Bovendien is groepswerk ook niet per se representatief 
voor een werksituatie. Er ontstaat sneller frictie tussen 
studenten doordat de één voor een 9 gaat en de ander te-
vreden is met een 6. In een werksituatie liggen de doelen 
veel dichter bij elkaar.’

Iris van Marwijk
Masterstudent Molecular 

Lifesciences 

‘Ik werk nu aan mijn tweede mas-
terthesis en zit voor het eerst in een 
thesisring. Daarin is het de bedoe-
ling dat je binnen een groep stu-
denten onder leiding van iemand 

van de vakgroep elkaars presentatie, onderzoeksvoor-
stel of verslag nakijkt. Ik denk dat zo’n thesisring positief 

bijdraagt aan het schrijven van je thesis. Je krijgt feedback 
van je medestudenten, wordt gestimuleerd eerder iets af 
te ronden om het te kunnen delen, leert kritisch kijken 

naar werk van jezelf en anderen en leert feedback te ge-
ven en te ontvangen. Doordat je samen zit met studen-
ten van een andere studie of ander jaar, helpt het ook om 
met een bredere blik te kijken en van elkaar te leren.’

Anne Walther 
Bachelorstudent Moleculaire 

Levenswetenschappen

‘Onderwijsinnovatie is goed, want 
innovatie betekent dat je mogelijk 
een situatie verbetert. Maar in het ge-

val van WUR is het de vraag of het om 

innovaties gaat of noodmaatregelen 

om de drukte op te vangen. Voorkomen dat iets verslech-
tert, is geen innovatie. Neem nou de thesisring. Met twee 
regels feedback op twintig pagina’s kan ik niets. Als de 
docent er niet echt bij betrokken is, dan ben je niet zeker 
van de kwaliteit van de feedback, terwijl het doel is dat je 
er als student iets van leert. Ook heb ik zo mijn vragen bij 
de digitalisering van bijvoorbeeld practica. Klinkt leuk, 
maar het betekent wel minder praktijkervaring. En dat 
was juist één van de sterke punten van WUR.’

Pelin Karsili
Masterstudent Biotechnology

‘Bij één van de vakken die ik heb ge-
volgd voor mijn master, werden de 
colleges grotendeels vervangen voor 
zelfstudie-uren. Elke week werden 

er discussiesessies gehouden om ac-

tief met de stof aan de gang te gaan 

in plaats van passief in college te zitten. Ik vond dat een 

goed initiatief. Met normale colleges raak je veel sneller 
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afgeleid en een actieve manier zorgt ervoor dat je sneller 
leert. Maar ik merkte wel dat we tijd nodig hadden om 
eraan te wennen. Het was anders geweest als we meerde-
re vakken in die stijl zouden volgen. Ik denk dat dat nor-
maal is: bij elke innovatie hoort een gewenningsperiode 
voordat je kunt beoordelen of het werkt.’ 

Lennart Jongen
Masterstudent Earth and 

Environment

‘Ik vond de thesisring een nutti-
ge toevoeging aan mijn masterthe-
sis. Het kostte wel wat tijd, maar ik 
haalde er ook zeker verbeteringen 
uit voor de inhoud en het schrijf-

werk. Het nadeel van een thesisring is wel dat de kwaliteit 

ervan sterk afhangt van de motivatie van studenten. Als een 
paar studenten er geen zin in hebben, gaat het niet wer-
ken. In mijn thesisring zat er grote variatie tussen de stu-
denten. Ook is het belangrijk dat er een docent bij de be-
sprekingen zit, om het inhoudelijke niveau te waarbor-
gen. Op die manier is het een waardevolle onderwijsin-
novatie, die niet alleen effi ciënt is, maar ook bijdraagt 
aan een hogere kwaliteit van de thesis.’

Bart Vlemmix
Bachelorstudent Bodem, Water, 

Atmosfeer

‘Bij verschillende computerpractica 

heb ik gewerkt met dummy data, die 

niet echt voortkomen uit metingen. 

Dat vind ik niet echt storend. Instruc-
tiefi lmpjes heb ik bij één vak gehad. 

De informatie in zo’n fi lmpje moet vrij simpel en een-
duidig zijn, want als je er in de les nog vragen over moet 
stellen, schiet het zijn doel voorbij. Of dit soort werkvor-
men echt een oplossing zijn voor de capaciteitsproble-
men vraag ik me af, maar dat zou ik graag voor de studie 
en niet per vak willen beoordelen. Daarom voel ik mij als 
eerstejaars te onervaren om daar echts iets over te kun-
nen zeggen.’

Ivo van Gerwen
Bachelorstudent Bedrijfs- en 

Consumentenwetenschappen

‘In mijn studie is er veel groeps-
werk, wat ik nuttig vind om de vaar-
digheden voor het functioneren in 
een groep te verbeteren. Door het 
overleggen kom je vaak tot nieuwe 

bevindingen, waar je in je eentje niet aan gedacht zou 
hebben. Maar de groepen zijn wat mij betreft soms wel 
te groot. Drie tot vier mensen is het maximum. Dan kun 
je – ondanks het feit dat de taken verdeeld zijn – toch 
overal actief bij betrokken blijven. Daarnaast ontbreekt 

het individuele essay momenteel in de bachelor. Het zou 
fi jn zijn als je alvast schrijfvaardigheden kunt ontwikke-
len voordat je bijvoorbeeld aan de thesis gaat beginnen. 
Een combinatie van individuele essays en kleine groeps-
essays zou voor mij het beste werken om de meeste vak-
kennis op te doen en het functioneren in een groep te 
verbeteren.’  



Niet reizen

Alleen nood-

zakelijke reizen

Let op, 

veiligheidsrisico’s

Geen bijzondere 

veiligheidsrisico’s
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Op stage in 
gevaarlijk 
gebied
Wie wil er nou stagelopen in Irak of Nigeria? Studenten van de 
mastertrack Disaster studies. Zij vinden dat ze tijdens hun studie 
al onderzoek moeten kunnen doen in risicogebieden; het leven 
daar is immers hun studieonderwerp. De universiteit begrijpt 
het, maar stelt ook grenzen. Soms met frustratie tot gevolg.
tekst Milou van der Horst, Linda van der Nat en Rob Ramaker    foto Hollandse Hoogte

 ‘H
et is niet zo dat wij onze studen-
ten naar risicogebieden sturen, ze 
willen er zelf heel graag heen,’ 
zegt universitair docent Gemma 
van der Haar, tot voor kort stage-
coördinator bij de mastertrack 

Disaster studies, onderdeel van de master 
International Development Studies. ‘Studen-
ten die de mastertrack kiezen – vorig jaar zo’n 
20 á 25 – zijn vaak al jaren actief met een 
bepaalde thematiek en specialiseren zich 
bewust in het vakgebied.’

Een van die studenten is Pier Hiemstra. ‘Ik 
wilde naar een confl ictgebied om mezelf te 
testen.’ Aanvankelijk dacht hij aan Somalië en 
Zuid-Sudan. Deze landen zijn op de wereld-
kaart van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken echter rood van kleur: ‘niet reizen’. 
Wageningen University & Research geeft in 
zo’n geval geen toestemming voor een stage of 
onderzoek (zie kader). ‘Daarom ben ik uitein-
delijk naar Nigeria gegaan,’ vertelt Pier. 

De masterstudent deed met ondersteuning 
van een lokale onderzoeker zeven weken scrip-

tie-onderzoek in Jos en Mangu, in het midden 
van Nigeria. Tussen 1999 en 2004 zijn in dit 
gebied tienduizenden mensen vermoord en 
ook nu nog leidt de spanning tussen moslims 
en christenen nog geregeld tot geweld. Pier 
onderzocht de manier waarop verschillende 
instituties samenwerken om de vrede te bewa-
ren. ‘Ik nam interviews af met burgemeesters, 
dorpshoofden en de lokale bevolking. Sommi-
gen waren heel vriendelijk en dankbaar dat ik 
hen wilde interviewen, anderen waren heel 
wantrouwend. Veel mensen zijn op hun hoede, 
bang om in de problemen te raken.’

BANG

‘Eigenlijk ben ik in Nigeria de hele tijd bang 
geweest’, vertelt Pier. ‘Ik vond het lastig dat ik 
niet kon afgaan op mijn eigen instincten. In 
Nederland denk ik te weten wie goede bedoe-
lingen heeft en wie niet. In Nigeria kon ik dit 
niet beoordelen, waardoor ik iedereen als 
potentieel gevaar zag. Het gevaar is ook veel 
groter, want overal zijn wapens en mensen 
schieten ook gewoon.’

24 >> achtergrond



zomer 2017 — RESOURCE

achtergrond << 25

JOS EN MANGU, 
NIGERIA
Pier Hiemstra deed – met 
toestemming van de uni-
versiteit – zeven weken 
scriptie-onderzoek in Jos 
en Mangu, in het midden 
van Nigeria.van Nigeria.

DUHOK, IRAK
Peter Goedbloed werkte 
zeven maanden bij een 
hulpverlenings  instantie 
in Duhok, Noord-Irak. 
Hij kreeg hiervoor geen 
formele toestemming.

De reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken per 30 augustus 2016. 
Rode gebieden zijn voor Wageningse studenten en medewerkers taboe, voor ‘oranje’ gebieden 
wordt per geval een afweging gemaakt. 

ERBIL, IRAK
Jan van ’t Land deed twee 
weken scriptie-onderzoek 
bij een plaatselijke ngo 
in Erbil, Noord-Irak. Hij 
kreeg toestemming van 
de universiteit.
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Noord-Irakese vluchtelingen zijn op weg naar de stad Duhok.

Pier Hiemstra in Nigeria. Peter Goedbloed in Noord-Irak.
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De geheime dienst is Pier nog een keer 
komen opzoeken in zijn hotel. ‘Ze hadden me 
daarvoor al een halve dag gevolgd. Ik heb toen 
met een vriend in Nederland gebeld: als ik om 
die en die tijd je niet terugbel, kan het foute boel 
zijn. In je hoofd houd je rekening met het aller-
ergste. De gevolgen van een misstap zijn groter 
dan in Nederland.’ 

Uiteindelijk is Pier eerder teruggegaan. ‘Ik 
heb dezelfde hoeveelheid werk in zeven weken 
gedaan in plaats van de geplande 2,5 maanden. 
Dat voelde in eerste instantie als falen, maar 
later bedacht ik me dat ik het niet anders had 
kunnen ervaren dan dat ik heb gedaan.’

NOORD-IRAK

Piers studiegenoot Peter Goedbloed heeft zich 
veel minder bang gevoeld tijdens zijn verblijf in 
Duhok, een stad in Noord-Irak. Daar werkte hij 
zeven maanden bij hulpverleningsinstantie Dor-
cas. ‘Duhok is relatief rijk; er is een winkelcen-
trum met een Carrefour en winkels met westerse 
kleding. Iedereen rijdt in dure Land Cruisers. De 
sfeer was, in de tijd dat ik er was, heel relaxed. 
Expats rijden gewoon zelf, wandelen in hun een-
tje over de bazaar en doen pubquizzen in het 
hotel. Er zijn wel checkpoints, maar de sfeer was 
er nooit dreigend.’

Toch was Peters verblijf daar beslist niet zon-

der gevaar. In heel Irak vinden geregeld terroris-
tische aanslagen plaats. Er zijn zware gevechten 
tussen extremistische groepen (waaronder IS) en 
de Iraakse strijdkrachten. ‘Ik zat dicht bij de 
frontlinie; Mosul ligt op nog geen 75 kilometer 
afstand. In het uiterste noorden worden opstan-
dige Koerden gebombardeerd door het Turkse 
leger. Toen ik een keer op pad was om kunstmest 
uit te delen, zag ik rookpluimen omhoog kringe-
len uit een dorp verderop. Waarschijnlijk van 
een luchtaanval op IS.’

GEEN TOESTEMMING

Peter had aanvankelijk het plan om in Noord-

i i i i i G dbl d i d k
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Irak voor zijn studie onderzoek te doen naar de 
vluchtelingensituatie. ‘Er zitten heel veel vluch-
telingen in Duhok en omgeving. Ze wonen in 
vluchtelingenkampen, in verlaten of onafge-
maakte gebouwen, bij vrienden of familie. Ik 
wilde weten waarom deze mensen niet verder 
zijn getrokken.’ De universiteit wees zijn onder-
zoeksvoorstel echter af, omdat de situatie te 
gevaarlijk zou zijn. ‘Terwijl ik Duhok heb erva-
ren als een oase van rust in een verder chaoti-
sche omgeving.’

Voor Peter was de afwijzing extra frustrerend 
omdat hij samen met zijn vrouw zou gaan. ‘Zij 
ging een traineeship doen bij Dorcas. In de aan-
loop naar ons vertrek kreeg ik geen signalen dat 
ik geen toestemming zou krijgen, dus we had-
den onze auto al verkocht en de huur van onze 
woning opgezegd. Pas een paar dagen voor ver-
trek kreeg ik te horen dat ik niet naar Irak mocht 
voor mijn onderzoek. Niet vertrekken was toen 
gewoon geen optie meer. Ik heb mijn studie 
stopgezet en ben gaan werken voor Dorcas.’ 
Onveilig heeft hij zich geen moment gevoeld. 
‘Sterker nog, ik denk dat het in Duhok veiliger 
was dan op veel andere plaatsen waar studenten 
wel naartoe mogen.’

AUTOBOM

Terwijl Peter geen formele toestemming kreeg 
voor zijn onderzoek in Noord-Irak, kreeg studie-
genoot Jan van ’t Land wél groen licht om voor 
zijn studie naar dat gebied te gaan, namelijk 
naar de stad Erbil. Hij deed er twee weken scrip-
tie-onderzoek bij een plaatselijke ngo, waarvan 
hij om veiligheidsredenen de naam niet wil noe-
men. ‘De frontlinie van IS was 40 kilometer ver-
derop. Ik zat dus dicht bij de oorlog, maar ik heb 
me niet onveilig gevoeld. De grens is zwart-wit. 
Ik merkte niets van de oorlog en heb nauwelijks 
militairen op straat gezien. Alleen zaten de 
vluchtelingen letterlijk op de hoek van mijn 
hotel in een kamp, en ik zag veel militaire vluch-
ten en helikopters. Maar de stad zelf was relatief 
veilig. Ik kon gewoon mijn gang gaan, ook 
’s avonds over straat en in een restaurantje eten.’ 

Toch was Jan wel op zijn hoede. ‘Ik kreeg een 
veiligheidsbriefi ng van de ngo, want er kan altijd 
iets gebeuren. Er zitten IS-cellen in die stad en 
anderhalf jaar geleden is er ook een autobom 
ontploft voor het Amerikaanse consulaat. De 
ngo heeft me ondergebracht in een kleiner 
hotelletje, dat is relatief veiliger dan een groot 
hotel met veel internationals. Daarnaast heb ik 
er altijd voor gezorgd dat ik de ingang van het 
restaurant waar ik was in de gaten hield en de 
actuele veiligheidsupdates van de ngo las.’

VEILIGHEIDSANALYSE

Voor zijn vertrek moest Jan in een zogenaamde 
veiligheidsanalyse opschrijven hoe hij veilig en 

verantwoord zou werken. ‘Ik denk niet dat een 
gemiddelde Afrikaanse hoofdstad veiliger is dan 
Erbil, maar het Nederlandse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken geeft nou eenmaal een oranje 
reisadvies voor het grootste gedeelte van Irak.’ 
Jan begrijpt dat de universiteit dan wil afwegen 
of de risico’s aanvaardbaar zijn. Alleen bleek dat 
nog best lastig. ‘Mijn veiligheidsanalyse was 
achteraf bezien te strikt. Ik had aangegeven dat 
ik alle interviews op het kantoor van de ngo zou 
doen, maar dat was niet nodig. Ik ben met mijn 
tolk naar andere wijken gegaan, waaronder het 
centrum en enkele moslimwijken. Mijn tolk was 
een Iraakse vrouw die de stad goed kent.’

Jan moest wel opletten wat hij zei en mocht 
geen foto’s maken. ‘Ik mocht ook niet op de foto 
met mensen en moet nu in mijn scriptie ook alle 
aanwijzingen verwijderen waarmee mensen te 

identifi ceren zijn. Ik heb verschillende mensen 
gesproken van wie ik niets mocht opnemen, 
omdat ze bang waren voor represailles. Ik ben 
blij dat ik in Wageningen bij het vak Fieldwork in 
confl ict and postconfl ict settings heb geleerd hoe 
je met deze situaties om moet gaan. Je bent 
voortdurend als onderzoeker met ethische 
dilemma’s bezig en mag je respondenten nooit 
in gevaar brengen.’

TIJDROVEND

Jan heeft heel veel geleerd van zijn verblijf in 
Noord-Irak, onder meer dat werken in confl ict-
gebieden bij hem past. ‘Ik geniet ervan om in 
zo’n omgeving te werken. Ik houd van werken in 
situaties waar het erom spant. Daarom vond ik 
deze weken een belangrijke testcase voor 
mezelf.’ 

Hij is dan ook blij dat de universiteit hem die 
kans heeft geboden. ‘Dat de universiteit de tijd 
neemt om elke casus van een student individu-
eel te beoordelen, vind ik positief. Ik hoop dat 
dat in de toekomst zo blijft, omdat ik en veel 
medestudenten bewust voor Disaster studies 
kiezen. Een thesis en stage in ramp- en confl ict-
gebieden zijn een goede voorbereiding op onze 
carrière na de master.’

De procedure rond de veiligheidsanalyse 
vond Jan echter ondoorzichtig en tijdrovend. ‘Je 
levert een analyse in, deze wordt besproken met 
je begeleider van de afdeling. Daarna verdwijnt 
deze hogerop naar de raad van bestuur. Tijdens 
dat proces is het afwachten wat er gebeurt en 
kun je zelf geen toelichting geven op je ana-
lyse.’ 

WEL OF NIET NAAR 

RISICOGEBIED

Studenten en medewerkers van Wageningen 
University & Research die naar gebieden met 
een negatief reisadvies van Buitenlandse 
Zaken willen, moeten sinds vorig jaar toe-
stemming krijgen van de directie van hun 
science group en de raad van bestuur. Ze vul-
len een veiligheidsanalyse in waarin ze uit-
eenzetten hoe ze veilig en verantwoord zullen 
werken. Dit plan gaat naar de directie en het 
bestuur. Wageningen is over het algemeen 
minder terughoudend dan andere kennisin-
stellingen, maar ‘rode’ gebieden als Somalië 
en Syrië zijn taboe. Voor ‘oranje’ gebieden 
wordt per keer een afweging gemaakt.
Voorheen lag de afweging bij de betrokken 
leerstoelgroep. ‘We informeerden onder meer 
bij deskundigen naar de veiligheidssituatie 
en keken naar de lokale inbedding’, zegt uni-
versitair docent Gemma van der Haar van 
Sociologie van ontwikkeling en verandering, 
tot voor kort stagecoördinator bij de master-
track Disaster studies. ‘Ook keken we naar het 
karakter van de student.’

TOPDOWN

Van der Haar vindt het jammer dat de leer-
stoelgroep niet betrokken is bij de nieuwe 
procedure. ‘Ik waardeer het zeer dat de uni-
versiteit serieus werk maakt van veiligheids-
beleid; dat hoort bij de zorgplicht naar stu-
denten. Ook is het positief dat directie en 
bestuur bereid zijn om in het geval van een 
oranje gebied steeds een afweging te maken, 
want een categorisch ‘nee’ zou veel lastiger 
zijn. Maar ik heb er moeite mee dat het veilig-
heidsbeleid topdown is ingevoerd zonder ons 
als docenten erbij te betrekken. En het is pro-
blematisch dat de uiteindelijke afweging 
wordt gemaakt door mensen die zelf mogelijk 
geen expertise hebben op dit terrein.’

CONSISTENT

Rector Arthur Mol betwist de expertise van de 
betrokken leerstoelgroepen niet. Volgens hem 
wordt specifi eke kennis van leerstoelgroepen 
nog steeds gebruikt voor het maken van een 
goed plan. De uiteindelijke knoop moet vol-
gens hem echter wel centraal worden doorge-
hakt, zodat over de hele linie dezelfde beslis-
singen worden genomen. ‘Het kan niet zo zijn 
dat je bij de ene leerstoelgroep wel naar 
Noord-Ethiopië mag en de andere niet. Dit 
moet consistent zijn.’ Het proces zat afgelo-
pen jaar nog in de opstartfase, geeft Mol toe. 
Dat zou mogelijk kunnen verklaren waarom 
studenten klaagden over de lange duur. Maar 
naarmate er meer ervaring wordt opgedaan, 
zal het sneller verlopen, verwacht Mol. ‘Nie-
mand zit te wachten op studievertraging.’

‘Ik houd van werken 
in situaties waar het 
erom spant’
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BHV’ER

BVO

AVONDCOLLEGES

Wie in Wageningen gaat studeren wordt geconfronteerd met een ‘eigen taaltje’. 
Als je deze pagina’s uit je hoofd leert, sta je straks nooit met je mond vol tanden.
tekst Carina Nieuwenweg

AD FUNDUM
Een biertje of ander 
drankje in één keer 
achterover slaan. 

AGROTECH
Typisch Wagenings begrip. Technologie 
gericht op landbouw. 

ARTHUR MOL
Huidig rector van Wageningen. 

ASSERPARK
Eén van de vier studentensterfl ats in 
Wageningen.

AVONDCOLLEGES
Was een potentiele maatregel om de 
groeiende studentenaantallen op te 
vangen. Speelde voornamelijk in het 
academisch jaar 2016-2017. Het noe-
men van dit begrip jaagt menig stu-
dent en medewerker op de kast. Na 
een pilot, een enquête en protesten is 
deze maatregel van de baan. Werd 
vervangen door het extended daytime 
schedule. 

BEVRIJDINGSFESTIVAL
Nergens in Nederland wordt Bevrij-
dingsdag zo uitgebreid gevierd als 
hier. Om middernacht wordt het 
bevrijdingsvuur ontstoken waarna 
een dag vol met bands, dj’s en 
kraampjes volgt.

BHV’ER
Bedrijfshulpverlener. Voor het organi-
seren van evenementen buiten de 
reguliere uren op de uni of in het 
weekend, moet iemand met BHV-papie-
ren aanwezig zijn. Studenten met een 
BHV-bevoegdheid zijn daarom erg 
gewild. 

BONGERD
Sportcentrum voor studenten en mede-
werkers van Wageningen UR. Met een 
grote fi tnessruimte, buitenvelden en 
verschillende sportcursussen.  

BORNSESTEEG
Eén van de vier studentensterfl ats in 
Wageningen. Deze sterfl at bevindt zich 
het dichtst bij de campus. 

BRACTICUM
Het doen van een practicum waarbij de 
gevolgen van een gezellig avondje 
drinken nog voelbaar is. 

BVO
Biertje voor onderweg

COLLEGE
Op de universiteit heb je 
geen les maar volg je een 
college. 

CSF
Christian Student Fraction. Eén van de 
drie huidige partijen in de Student 
Council. 

CUM LAUDE
Cum laude slagen aan de WUR bete-
kent een 8 gemiddeld voor je vakken 
en minstens een 8 voor je bachelorthe-
sis of minstens een 9 voor je master-
thesis. 

DECAAN
Adviseur en vraagbaak. 
Hier kan je terecht met 
allerlei vragen over stu-
deren. Van studievertra-
ging door bijzondere 
omstandigheden tot stu-
diebeurzen en speciale particuliere 
fondsen. 
 

DIES
Moeilijk woord voor verjaardag. Zowel 
voor de universiteit als studentenver-
enigingen.

DIJKGRAAF
Eén van de vier studentensterfl ats in 
Wageningen. 

DROEVENDAAL
Studentenwoonwijkje aan de rand van 
Wageningen vlakbij de campus, 
bestaande uit allemaal huisjes. Droe-
vendaal is een hechte gemeenschap 
met een eigen cultuurtje en had lange 
tijd zelfs een eigen burgemeester. Er 
worden ook activiteiten georganiseerd 
die toegankelijk zijn voor iedereen.  

EECTS
European Credit Transfer 
System. Puntensysteem 
dat is ingevoerd sinds de 
bachelor-masterstructuur. 
Handig om internationaal 
vakken en modules te ver-
gelijken. In theorie staat 1 ECTS gelijk 
aan 28 studie-uren. 

ERASMUS
Uitwisselingsprogramma en fonds voor 
studenten die naar het buitenland wil-
len voor het volgen van vakken of een 
stage.  

EXTENDED DAYTIME 
SCHEDULE
Alternatief voor de avondcolleges. Aan-
gepast rooster waarbij lessen worden 
ingekort naar 40 minuten in plaats van 
45, de lessen om 08.20 uur beginnen 
en duren tot 19.00 uur.

N
d

   terfl at,    ietsfi le 
en     notsbal 
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FIETSFILE
Ook in Wageningen een 
spraakmakend fenomeen. 
Grootste kans op waarne-
ming bij kruispunt Born-
sesteeg omstreeks 08:30.

FOS
Financiële Ondersteuning Studenten. 
Compensatie voor studenten die in een 
bestuur of commissie zitten. 

FORUM
Groot onderwijsgebouw op de campus 
(met rode steentjes)

GROEIPROBLEEM
Uitdagingen die ontstaat 
zijn door de snelle groei 
van het aantal studenten. 
Denk aan roosterproble-
men en onvoldoende 
docenten of practicumbegeleiders. 

HOEVESTEIN
Een van de vier studenten-
sterfl ats in Wageningen.

KATERCOLLEGE
College waarbij de gevol-
gen van een gezellig 
avondje drinken nog voel-
baar is.

KNOTSBAL
Populaire studentensport waarbij een 
stok met een schuimrubberen kop wordt 
gebruikt. Staat ook bekend als tampon-
hockey. 

LOUISE FRESCO
Voorzitter van raad van 
bestuur. 

MAJOR
Hoofdvak dat iemand stu-
deert tijdens zijn of haar 
master.

MEATLESS MONDAY
Initiatief waarbij de restaurants en 
voedselketens op de campus geen vlees 
verkopen op maandag. Valt niet bij 
iedereen in de smaak. Wordt ook niet 
altijd even trouw nageleefd. 

MINOR
Gedeelte van je derde bachelorjaar dat 
je zelf mag invullen. Mag ook aan een 
universiteit buiten Wageningen gedaan 
worden. 

OPEN FEESTEN
Feesten georganiseerd 
door studentenverenigin-
gen die ook toegankelijk 
zijn voor niet-leden.  

ORION
Groot onderwijsgebouw op de campus 
(met grijze platen)

PERIODE
In Wageningen is het aca-
demisch jaar opgedeeld in 
zes perioden. Vier lange 
van twaalf studiepunten en 
twee kortere van zes punten.

QUIDDITCH
Opkomende sport geba-
seerd op zwerkbal uit de 
Harry Potter-boeken. 
Wageningen heeft een 
quidditchteam: WURwol-
ves. 

RONDWEG
Gevoelig politiek onder-
werp in Wageningen. Een 
mogelijke weg om de cam-
pus heen die een einde 
moet maken aan verkeers-
problemen. Stuit op veel protest van 
buurtbewoners. 

S&I
Sustainability and Inter-
nationalization. Eén van 
de drie huidige partijen in 
de Student Council.

SOGGEN
Studie-ontwijkend gedrag vertonen. De 
was doen, Pokemons vangen. Alles lijkt 
plots meer prioriteit te hebben dan stu-
deren. Deze epidemieën lijken vooral in 
de zelfstudieweek de ronde te doen. 

STERFLAT
Driepuntstervormige studentenfl ats 
die herkenningspunten 
zijn van Wageningen. 
Momenteel zijn er zes 
sterfl ats waarvan vier 
uitsluitend door 
studenten worden 
bewoond.  

STUDENTCOUNCIL
Door studenten gekozen afvaardiging 
die de belangen van alle studenten 
behartigt.

STUDIEVERENIGING
Vereniging gekoppeld aan een bepaalde 
studie. Organiseert studiegerelateerde 
activiteiten. 

STUDENTENVERENIGING
Gezelligheidsvereniging, staat los van 
de studie. 

STUFI
Afkorting voor studiefi nanciering. 
Tegenwoordig is stufi  een lening en niet 
langer een gift. 

TEACHER OF THE YEAR AWARD
Jaarlijkse prijs voor de beste 
docent van het jaar. 
Docenten kunnen een 
geldprijs winnen die zij 
voor onderwijsdoeleinden 
mogen gebruiken. 

THUISTHUIS
Ouderlijk huis.

VESTE
Verenigde Studenten. 
Eén van de drie huidige 
partijen in de Student Council.

WAGENINGEN BEASTS
Sportvereniging voor stu-
denten geïnteresseerd in 
krachttraining. Organiseren 
jaarlijks opvallende evene-
menten zoals Strengthday 
en de Strongman Competition. 

WAGENINGS KWARTIERTJE
Flexibele eerste vijftien minuten van 
een college. Wordt echter lang niet door 
iedere docent gehandhaafd.  

WAJO
Wageningse jongere. 

WUF
Wageningen Universiteitsfonds. Beheert 
verschillende fondsen waarop men een 
beroep kan doen in het kader van excel-
lent Wagenings onderwijs en onderzoek. 
Faciliteert ook studiebeurzen voor inter-
nationale studenten. 

WUR
Afkorting voor Wageningen University 
and Research.
 
WURKFORCE
Brengt wekelijks een klusjeslijst uit via 
e-mail waarvoor je je kunt aanmelden. 
Omdat voor veel klusjes 6,75 euro per 
uur krijgt, staat de klusjeslijst ook wel 
bekend als de 675-lijst.  

ZELFSTUDIEWEEK
De een-na-laatste week van een 
periode waarin niets geroosterd 
staat zodat studenten zich kun-
nen voorbereiden op tentamens 
die de daarop volgende week 
worden afgenomen. 

DE ZAAIER
Stamcafé van veel studenten in het cen-
trum van Wageningen en een stand-
beeld bij de ingang van de campus.
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HET 
ECHTE 
WERK

Wie?  Twan van der Slikke, 
masterstudent Management, 
economics and consumerstudies 

Wat?   Datacollectie voor een 
masterthesis over innovatie in 
de koffi  eteelt 

Waar?   Manafwa, Uganda

Besnijdenis 
en Coca-Cola
‘Ik ben twee weken in Uganda geweest om on-
derzoek te doen naar innovatie bij koffi eboe-
ren. Samen met een andere WUR-student, Mar-
tina Mordini, zat ik in het oosten van Uganda 
bij de Gisu-stam. Dit is één van de 52 stammen 
in Uganda met een eigen taal en cultuur. Er 
was een team aanwezig om ons te ondersteu-
nen, onder wie twee lokale bewoners die als 
tolk fungeerden. Het was mijn taak om inter-
views af te nemen en data te verzamelen. 

VAN JONGEN NAAR MAN

Ik ging eigenlijk zonder verwachtingen naar 
Uganda, maar we werden zo warm en open ont-
vangen door de mensen daar. Kindjes komen 
naar je toe, willen je hand vasthouden of ko-
men bij je op schoot zitten. Het hoogtepunt 
van mijn Uganda-avontuur was de besnijdenis 
die we mochten bijwonen. Het was besnijde-
nistijd bij de Gisu en we zagen tijdens het rei-
zen al veel groepjes mensen lopen. Drie dagen 
voor het ritueel gaan de stamleden namelijk te 
voet langs allemaal dorpen in het district om 
kennissen en familie op te zoeken. 

Het neefje van één van de vertalers in ons on-
derzoeksteam zou ook besneden worden en wij 
mochten daarbij zijn. We wisten vooraf niet wat 
we konden verwachten. Het dorp waar dat ge-
beurde, was helemaal vol. Er hing een gezellige 
sfeer en er werd eten uitgedeeld. Je voelde dat dit 
een positieve gebeurtenis was voor de Gisu. Voor 
hen symboliseert het ritueel de transitie van een 
jongen naar een man. Ze waren er ook trots op 
dat ze dit stukje cultuur met buitenstaanders 
konden delen.

BANANENBLAD

We mochten met alles meedoen. Zo heb ik lo-
kaal gebrouwen bier gedronken en toen som-
mige mensen begonnen te zingen en een stok 
of blad in hun handen namen, heb ik ook een 
bananenblad gepakt en meegedaan. De besnij-
denis zelf gebeurde heel snel en netjes. De jon-
gens gaven geen kik toen een man met een 
klein, scherp mes hun voorhuid eraf sneed. Ie-
dereen eromheen begon te juichen. De jongens 
kregen direct fl esjes Coca-Cola in hun handen 
gedrukt en een mobiele telefoon om verre fa-

milie te bellen. Dat vormde een merkwaardig 
contrast met de oude traditie die zojuist had 
plaatsgevonden. 

Het was zeker een moment dat ik niet snel zal 
vergeten. Normaal zit je in de Leeuwenborch 
achter je computerschermpje en ineens stond ik 
daar in een Oegandees dorp een besnijdenis te 
aanschouwen. Dat maakt niet iedere student 
mee.’   CN

Wageningse masterstudenten gaan voor hun stage en thesis de hele 

wereld over. Ze maken kennis met de praktijk en andere culturen. 

Hier vertellen ze over hun avonturen.

Lees alle interviews terug 
op resource-online.nl 
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MEANWHILE IN … SPANJE

‘Het voelt soms 
of ik in een 
vreemde stad ben’
Binnenkort barst de zomer goed los en wordt 

de Spaanse kust weer overspoeld door toeris-

ten. Anna Diaz uit Barcelona voelt zich vaak 

een vreemde in haar eigen stad.

‘Ik heb 21 jaar in Barcelona gewoond. Het is een stad 
met een geweldige architectuur, een heerlijke medi-
terraanse keuken en thuisfront van het gevierde 
voetbalteam F.C. Barcelona. Tijdens de zomer zijn er 
veel muziek- en theaterfestivals. Er zijn lokale feest-
jes waarbij de straat versierd wordt en er zijn vuur-
werkshows op het strand. Tijdens het zomerseizoen 
bezoeken heel veel toeristen de stad. Ze komen uit 
Amerika, Groot-Brittannië, Duitsland, Scandinavië, 
Japan, China en ook uit Rusland. Ook veel Nederlan-
ders trouwens, maar die herken je niet zo makkelijk 
tussen alle noordelijke types.
Door deze toestroom van toeristen krijg ik het ge-
voel dat de stad, net als andere toeristische plekken 
in Spanje, een beetje authenticiteit verliest. In Bar-
celona hoor je mensen vaak vragen om paella, ta-
pas en sangría. Dat hoort allemaal niet bij onze re-
gionale cultuur. Het voelt soms alsof ik in een 
vreemde stad ben, met al die buitenlandse mensen 

die vragen 
om niet-Ca-
talaanse 
dingen. In-
middels ge-
beurt dit al 

zo’n lange tijd dat het gewoon wordt. Ik kan er zelfs 
wel een beetje om lachen. Ik denk dat tijdens de zo-
mer veel Spaanse steden en dorpjes ten onder gaan 
aan hun eigen succes. Het openbaar vervoer en de 
stranden zijn overvol, er ligt veel troep op straat en 
elke nacht is er geluidsoverlast. Er is absoluut ook 
een toename in openbaar wangedrag: er lopen 
dronken mensen op straat die overal plassen, in 
vechtpartijen verzeild raken, vrouwen lastigvallen 
en de boel kapot maken.
Natuurlijk zijn er ook leuke toeristen die oprecht 
geïnteresseerd zijn in het leren kennen van de stad 
en zelfs samen met jou en je vrienden een nacht op 
stap gaan. Ik zou echt willen dat toeristen zich 
meer zouden inleven in de gebruiken en gewoontes 
van de stad die ze bezoeken. Ik zou hen ook aanra-
den vooral in lokale eettentjes te gaan eten. Het 
toeristenseizoen is wel altijd een enorme boost voor 
de economie, ook al zijn het maar enkele sectoren 
die ervan profi teren.  MR

Anna Diaz (24), masterstu-
dent Environmental Scien-
ces uit Barcelona vertelt 
over  de eff ecten van het 
toerisme in haar thuisstad
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Number confusion  
When I arrived in the Netherlands, I couldn’t wait to pick up my room key. I was curious 

to see whether I had a nice view from my window and who my corridor mates were. But 

the process of getting into my room wasn’t as smooth as I imagined. It involved some 

funny confusion about the room number. 

Shortly before I came to the Netherlands, I was informed that I had room number 97 in a 
student apartment. In Wageningen I met the caretaker to introduce myself and collect 
the key. He was friendly and gave me some brochures about the regulations and living in 
the building. When it came to the key, he handed me a key with number 97 on its keyring. 
However, he told me (in English) that my room was number ‘79’. I showed him the 
number on my keyring and told him it was ‘97’. But he said: ‘No, your room number is 
79.’ We argued a bit but he insisted that my room was 79, so I decided just to try my key in 
the doors of both rooms. It fi tted the door of room number 97.
A month later, the puzzle was solved over lunch with my colleagues, when we talked 
about Dutch ways of saying things. Apparently, the Dutch way of saying numbers is the 
other way round to the English way. For example, in number 97 in English the ‘ninety’ 
comes before the ‘seven’, just as it is written. In Dutch, however, this number is described 
as ‘zevenennegentig’, which means ‘seven and ninety’. So next time I experience number 
confusion in the Netherlands, I will know why.    Sri Sunarti, PhD Researcher in Plant Sciences, 

from Indonesia

Have you had an interesting encounter with Dutch culture? Send your anecdote 
(in 250 to 350 words) to resource@wur.nl and earn 25 euros and a jar of Dutch sweets. The 
editors reserve the right to shorten and edit the contributions before publication.

>>TYPICAL DUTCH

IL
LU

ST
RA

TI
E:

 H
EN

K 
VA

N
 R

U
IT

EN
BE

EK

VERKEERD OM

Sri Sunarti had een won-
derlijk meningsverschil 
met de huisbaas toen ze de 
sleutel van haar Wagening-
se kamer ging ophalen. Hij 
gaf haar een sleutel waar 
‘97’ op stond en zei – in het 
Engels – dat ze kamer ‘79’ 
had. ‘U bedoelt 97’, opper-
de Sri, maar hij hield vol 
dat het 79 was. Uiteinde-
lijk probeerde Sri de sleu-
tel op beide kamerdeuren. 
Hij paste op 97. Later hoor-
de ze dat tweecijferige ge-
tallen in het Nederlands an-
ders worden uitgesproken 
dan in het Engels: zevenen-
negentig in plaats van ne-
gentigzeven. ‘Dus de vol-
gende keer dat ik nummer-
verwarring ervaar, weet ik 
waarom.’ 


