
Leiden ✱ Als propagandachef en één van de
favoriete dichters van wijlen dictator Kim
Jong-il had de Noord-Koreaanse dissident
Jang Jin-Sung niet veel te klagen. Door zijn
baan in de hoofdstad Pyongyang wist hij aan
de hongersnood in zijn geboortedorp te
ontsnappen en zijn status van ’toegelatene’
tot de ’Geliefde Leider’ maakte hem haast
onaantastbaar.
Tot hij in 2004 werd beschuldigd van hoog-
verraad. Hij ontsnapte ternauwernood aan
de doodstraf door halsoverkop via China
naar Zuid-Korea te vluchten. Met agenten op
zijn hielen bereikte hij zijn bestemming.
Elf jaar later is hij zijn leven nog steeds niet
zeker. Zelfs in Leiden, dat 8406 kilometer
van Pyongyang ligt, moet de politie Jang
(niet zijn echte naam) beschermen. De inge-
togen dissident is hier het komende half jaar
gasthoogleraar. In een kantoortje van de
Universiteit Leiden vertelt hij dat zijn moe-
derland vaak verkeerd wordt begrepen. ,,De
grootste misvatting in het westen is dat het
regime in staat is tot verandering.’’

Noord-Korea kan niet van binnenuit veran-
deren, zegt Jang Jin-Sung. ,,Er is druk van
het buitenland nodig. Die deur houdt het
regime zelf dicht omdat het niet wil praten
met de internationale wereld. Het beeld van
de opperste leider, waaraan in Noord-Korea
alle macht is opgehangen, komt dan in ge-
vaar. De leider is de zon en de god. Wie iets
fout doet, pleegt een misdaad tegen hem.
Alles wat de Noord-Koreanen doen, doen zij
in zijn naam. Bij diplomatieke gesprekken
zou het op leugens gebaseerde beeld van de
leider aan diggelen vallen. Zoiets gaat als
schokgolven door het hele land’’, zegt Jang.
,,Alles stort in elkaar. Niet alleen de elite,
maar ook de lagen hier onder, zoals het leger
en de gewone bevolking.’’

Alleen
Ook Jang groeide op met het idee van de
Geliefde Leider als god, maar langzamer-
hand veranderde zijn blik. De dissident had
voor zijn baan toegang tot westerse litera-
tuur. Die boeken vertelden een ander verhaal
over Noord-Korea dan hij op school had
geleerd. Het leverde hem een gevoel van
eenzaamheid op. ,,Ik kreeg een ander per-
spectief dan mijn vrienden en familie en het
idee dat ik er niet meer bij hoorde, alsof ik in

m’n eentje op een eiland woonde.’’
Misschien was dat gevoel wel de reden dat
hij een westers boek uitleende aan een
vriend, een daad waarop de doodstraf staat.
De autoriteiten ontdekten het verraad en
nog diezelfde avond besloten Jang en zijn
vriend het land te verlaten.

Haat
Ondanks zijn onverwachte vlucht heeft de
dissident nog veel contacten in het land.
,,Veel hooggeplaatste functionarissen of
zakenmannen komen naar me toe met be-
langrijke informatie. Ze haten het regime.’’ 
Door zijn contacten trekt Jang andere con-
clusies over het mysterieuze land dan wester-
se experts. ,,Onderzoekers die zeggen dat
Kim Jong-un de macht heeft, geloven Noord-
Koreaanse propaganda. Kim is niks anders
dan een etalagepop die besluiten opvolgt van
het door zijn vader uitgebouwde Departe-
ment voor Organisatie en Begeleiding
(OGD). Het departement regelt alles rondom
de Kim-clan, van officiële besluiten tot hun
privéleven. Alle lijntjes in het land worden
hier aan elkaar geknoopt. Zie je Kim Jong-un
advies geven aan fabrieksarbeiders of het
leger? Dit is volledig opgezet door de OGD.’’
Wat dan het verschil is tussen Kim Jong-un

en zijn vader? Jang denkt even na en weegt
zijn woorden. ,,Kim Jong-il was secretaris
van de OGD en had daardoor altijd het laat-
ste woord. Kim Jong-un is niet de baas bin-
nen de OGD en heeft alleen symbolische
macht. Hij weet zelfs weinig van de econo-
mie of het leger. Als fabrieken of soldaten
echt zijn advies zouden opvolgen, was het
land al lang ten onder gegaan’’, lacht Jang. 

Stuurloos
Maar ook de mysterieuze OGD zal het niet
lang volhouden volgens Jang. ,,Voorheen
nam Kim Jong-il de besluiten en die werden
dan door het OGD verder uitgewerkt. Nu
niemand meer van hogerop de bevelen geeft,
moet de politieke elite opeens overleggen.
Dat is ze niet gewend. Aan de top staart
iedereen elkaar maar aan.’’
De dissident glimlacht opnieuw. ,,Tijdens
mijn eerste werkdag in Zuid-Korea moest ik
er ook aan wennen dat ik geen bevelen meer
kreeg. Al mijn collega’s gingen hun eigen
gang. Ik dacht zelfs dat iedereen me bewust
negeerde.’’
Echt bang voor vergelding is Jang niet meer.
,,Door te vluchten, heb ik mijn leven op het
spel gezet. De grootste angst is al overwon-
nen.’’

Jang Jin-Sung mag niet herkenbaar in beeld worden gebracht. FOTO HIELCO KUIPERS

Noord-Koreaanse dissident belicht Noord-Korea van binnenuit

Hofdichter werd staatsvijand

Leiden ✱ De faculteit der Wiskunde
en Natuurwetenschappen (FWN)
bestaat op 2 augustus 200 jaar. De
viering begint met een wedstrijd: de
lustrumcommissie roept studenten
op om een beeldmerk te ontwerpen
dat het hele jubileumjaar gebruikt
kan worden. Op 1 september houdt
FWN het Leiden Science Lustrum,
voor medewerkers en studenten.
www.leidenscience-200.nl

Faculteit FWN viert
200-jarige bestaan

Leiden ✱ De Universiteitsbiblio-
theek in Leiden en het Library Lear-
ning Centre op de Campus Den
Haag gaan in het weekeinde langer
open. Op zaterdag en zondag kun-
nen studenten er vanaf 1 september
terecht van 11 tot 24 uur. De Universi-
teitsraad had om de ruimere open-
stelling gevraagd. De extra kosten
bedragen zo’n 130.000 euro. In 2018
wordt de maatregel geëvalueerd.

Bibliotheken langer
open in weekeinde 

die afkomstig zijn uit Nederlands-Indië van de collectie van Hans van der
Kamp zijn gedigitaliseerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en

Volkenkunde (KITLV). Ze zijn te zien via de website http://media-kitlv.nl
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Getal van de week

Leiden ✱ Hoe zat het ook alweer?
Bloemen zijn de geslachtsorganen
van planten. Ja, ook planten doen
aan seks. ’Mannelijk’ stuifmeel, dat
in de meeldraden van de bloemen
wordt gevormd, moet terechtko-
men op een rijpe ’vrouwelijke’
stamper. Daaruit ontstaan zaden in
het vruchtbeginsel en zo verzekert
een plant zich van een volgende
generatie.
Hoe die bevruchting in zijn werk
gaat, is in de 18de eeuw al uitge-
zocht door de Zweedse bioloog
Carolus Linnaeus (1707-1778) en de
Duitse classicus Christian Sprengel
(1750-1816). Op een paar uitzonde-
ringen na zijn insecten voor de
bestuiving onontbeerlijk, of zoals
Louis Schoonhoven schrijft in het
onlangs verschenen boek ’Niet
zonder elkaar - Bloemen en insec-
ten’: ,,Grote delen van de planten-
wereld zijn voor hun voortplanting
in de loop van miljoenen jaren
volledig vergroeid met de dieren-
wereld, vooral insecten.’’

Stuifmeel
Veel mensen denken dat dit bestui-
ven door honingbijen gebeurt. In
werkelijkheid, zei tuinman en
columnist Romke van der Kaa
tijdens de presentatie van het boek
in Naturalis Biodiversity Center,
’helpen zo’n 150.000 insectensoor-
ten, van vlinder tot strontvlieg,
met de overdracht van stuifmeel
van de ene bloem op de andere’.
Ook zonder bijen zouden planten
zich voortplanten, maar de voed-
selproductie zou er enorm onder
lijden. Hun ’bijdrage’ aan de
groente- en fruitopbrengst in Ne-
derland schat Schoonhoven op
’ruim 1 miljard euro per jaar en
wellicht (veel) meer’. Bijen worden
ingezet bij het bestuiven van sier-
planten, bij appelen, peren, prui-
men, kersen, aardbeien, bessen,
bramen, frambozen en bij groente
zoals paprika’s, aubergines, cour-
gettes en meloenen.
Een belangrijke nuttige eigenschap
van bijen is hun ’bloemvastheid’.

Ze bezoeken niet álle bloemen die
op een gegeven moment bloeien,
maar één soort tegelijk. Dat maakt
ze geschikt voor commercieel ge-
bruik in boomgaarden en kassen.
Uit tellingen van stuifmeelkorrels
blijkt dat de bloemvastheid van
honingbijen 81 procent is; zelfs een
bij kiest wel eens voor de gemakke-
lijke weg. Toch verslaan ze hom-
mels (55 procent bloemvast) met
gemak. Sommige wilde bijen, zoals
de groefbijen, blijken net zo effi-
ciënt als honingbijen.
Bloemvastheid is belangrijk voor
planten. De kans neemt toe dat de
bijen bruikbaar stuifmeel mee-
brengen tijdens hun zwerftochten
van bloem naar bloem. Bijen doen
het daar niet om; ze zijn bloemvast
omdat ze efficiënt willen zijn bij
het verzamelen van nectar. Als van
een soort één bloem nectar levert,
is de kans groot dat er daarnaast
een andere bloem bloeit met de-
zelfde goede opbrengst.

Varroamijt
Na jaren van hoge wintersterfte
(tot wel 20 procent van alle bijen
bij de imkers) meldt het Neder-
lands Centrum Bijenonderzoek dat
het sinds 2012 beter gaat met de
bijen. Ook Schoonhoven merkt dat
op. Het verbod op het pesticide
imidacloprid speelt daarbij mis-
schien een rol, maar belangrijker is
dat de agressieve varroamijt iets op
zijn retour lijkt. Deze parasiet kan
niet goed tegen een koud voorjaar.
Juist de afgelopen jaren beleefden
we relatief koude lentes.
De wereld van de bijenhouders
verandert bovendien. Op het boe-
renland bloeit tegenwoordig nog
maar weinig: door te klepelen en te
spuiten geven boeren onkruid op
het akkerland amper nog een kans.
Wilde bijen, zweefvliegen en vlin-
ders zijn er op hun retour. Een
beetje insect moet tegenwoordig in
de stad zijn: daar bloeit altijd wel
wat. Juist in de stad groeit daar-
door de belangstelling voor het
houden van bijen, vooral onder
jongeren en vrouwen.
Louis Schoonhoven (hoofdauteur),
Niet zonder elkaar - bloemen en
insecten. Uitg. Natuurmedia. € Prijs
24,50. ISBN 9789082043648 

Planten en insecten
hebben elkaar nodig

De insecten- en plantenwereld zijn met elkaar vergroeid. FOTO JOHN OUD

Leiden ✱ Ieder mens krijgt er in het
dagelijks leven mee te maken: ge-
doe. Zo omschrijft neuromarketeer
Frank Schurink ’alles waar je heel
veel tijd en energie in steekt zonder
dat er iets verandert’. Gedoe kan
worden herkend aan uitspraken als:
’Kan iemand mij vertellen hoe dit
werkt?’ of ’Dat heb ik weer’.
Schurink geeft op donderdag 9 april
in bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe

Energie aan de 3e Binnenvestgracht
in Leiden een workshop, waarop de
deelnemers leren hoe zij gedoe kun-
nen managen, ’zodat ze er minder
last van hebben’.
Gedoe ontstaat volgens Schurink als
een min of meer automatische reac-
tie op iets dat anders loopt dan ge-
wenst. ,,Een mens moet dan een stap
terugdoen en nadenken over een op-
lossing. Met andere woorden: hij

moet zijn prefrontale cortex gebrui-
ken, de ’stuurhut’ van zijn brein. In
plaats daarvan vervallen mensen
vaak in vaste gewoonten en patro-
nen, waarvan we weten dat ze niet
productief zijn. Die gewoonten ze-
telen in ons limbisch systeem, het
beest in ons.’’
Gedrag is moeilijk blijvend te veran-
deren. Ingesleten gewoonten zijn
doorgaans sterker dan bewust be-

dachte oplossingen. Dat weet Schu-
rink ook. Tijdens zijn workshop
leert de ’gedoegoeroe’ de deelne-
mers een trucje. ,,Ik laat zien hoe ze
hun oude neurale netwerk een nieu-
we richting kunnen geven. Het gaat
erom dat zij leren iets níet te doen.
Dan opent het brein zich automa-
tisch voor wat ze wel willen doen.’’
Aanvang 19.30 uur. Kosten € 35,-
www.gedoemanagement.nl

’Gedoegoeroe’ geeft workshop anders denken

Leiden ✱ Computersimulaties
blijken van groot belang te zijn
om de groei en de evolutie van het
heelal te verklaren. Eén van de
pioniers op dit gebied, Carlos
Frenk van het Institute for Com-
putational Cosmology van de
Universiteit van Durham, geeft
op donderdag 23 april om 20 uur
de jaarlijkse Oortlezing in het
Academiegebouw in Leiden.

De afgelopen decennia hebben
astronomen het heelal in kaart
gebracht. Daarvoor zijn enorme
overzichten gemaakt. Met be-
hulp van supercomputers kan die
’kosmische evolutie’ worden gesi-
muleerd tot een fractie van een se-
conde na de Big Bang.
Toegang tot de lezing is gratis.
Aanmelding tot 16 april via e-mail:
vdveld@strw.leidenuniv.nl

Oortlezing over simulatie van
groei en evolutie van het heelal 
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We dineerden met de hele
groep in Apostel 12. We bestel-
den een pizza Judas, een pizza
Simon of een andere discipel.
Aan twee lange tafels zaten
we naast elkaar, de docenten
tussen de studenten in. Als ik
m’n studiegenoten op deze
laatste avond in Berlijn had
gevraagd welke apostel hij of
zij nu dacht te zijn, hadden ze
me vast raar aangekeken.
Aangezien dit al eerder die
week was gebeurd – waarom
kan ik dan ook steeds slechter
tegen drank? – vroeg ik er
maar niet naar. Ik stelde de
vraag aan mezelf en conclu-
deerde dat ik me niet confor-
meerde aan een apostel, maar
aan Jezus. Het was namelijk
niet alleen het laatste avond-
maal van de studiereis, maar
luidde ook een periode in
waarin iedereen individueel
een stage gaat volgen en een
scriptie afrondt. Gezamenlijke
colleges bestaan niet meer. Ik
zeg niet dat dat gelijk staat
aan een kruisiging, maar
beklemmend is het wel.
Na het Avondmaal verplaat-
sten we ons naar een louche
karaokebar. Het zaaltje waar
werd opgetreden was donker,
de toiletruimtes zaten onder
de graffiti, de spiegels waren
beplakt met stickers. Alsof
deze laatste avond nog niet
rauw genoeg was. Ondanks
die kille rauwheid, die werd
versterkt door kattengejank
van werkloze Duitsers, bereik-
te het groepsgevoel een hoog-
tepunt. Een aantal dames
verenigde zich als de Spice

Girls, de mannen rapten veel te
snelle raps. We hebben zelfs
echte zangtalenten in de groep.
De open sfeer was een logisch
gevolg van de dagen ervoor, die
bestonden uit een bezoek aan
de Bundestag en corresponden-
ten van de NOS en BNR, de
Berlijnse Muur, musea, under-
ground technofeesten en
zwartrijden in de metro.
De karaokeavond had iets para-
doxaals. Het gaf de groep nog
meer binding, maar tegelijker-
tijd staat er een periode voor de
deur waarin we elkaar veel
minder zien dan de afgelopen
maanden. Op het toppunt van
een groepsgevoel staat er iets te
gebeuren wat dat groepsgevoel
mogelijk aantast. Zou Jezus dat
ook zo hebben beleefd op het
Laatste Avondmaal?
Morgen is het Witte Donder-
dag. De dag van Het Laatste
Avondmaal. Maar ook de dag
waarop ik misschien wel m’n
laatste gezamenlijke college
ooit volg. Voor mij is het mor-
gen Zwarte Donderdag.

Het Laatste Avondmaal
aten we in Berlijn 

Jong geleerd
Sebastiaan van Loosbroek volgt de master journalistiek
en nieuwe media in Leiden. Afgelopen jaar behaalde hij
zijn bachelor Nederlandse taal en cultuur. Sebastiaan is
lid van Quintus waar hij actief is als dj. Hij leest liever
kranten en tijdschriften dan boeken.
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