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Chinezen opleiden in China, is de
gedachte achter het idee om een
universitaire vestiging te starten in
de Chinese provincie Fujian. Het
moet een samenwerking worden

met de Californische universiteit
UC Davis en Xiamen University. Op
19 juni gaan rector magniﬁcus
Martin Kropff, bestuurder Tijs
Breukink en onderwijsdirecteur
Tiny van Boekel, naar Xiamen voor
verkennende gesprekken. In eerste
instantie zal aan Xiamen university
een opleiding voor agrifood worden ingericht, die erkend en geﬁnancierd moet worden. De provincie lijkt bereid de opleidingen te

bekostigen, bedrijven zullen studiebeurzen gaan verstrekken.
Tweede stap is een joint degree,
waardoor studenten kunnen kiezen of ze straks in Xiamen, Californië of Wageningen afstuderen. In
het laatste geval krijgen ze ook een
Wagenings diploma. Dat maakt
het voor de afgestudeerden makkelijker om een promotieplek of baan
in Europa of de VS te verkrijgen.
De docenten komen van alle drie de

instellingen. Een deel van het onderwijs wordt via internet gegeven,
maar ook zullen docenten vanuit
Wageningen ingevlogen worden.
Xiamen ligt aan de Zuidoostkust van China, tegenover Taiwan.
Wageningen UR is al actief op de
campus van Xiamen universiteit:
in april 2011 werd er een praktijkcentrum voor tuinbouw geopend.
De weg ernaar toe is Wageningen
Road gedoopt. *Y&
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Op 28 april, middernacht, begint de
veertigste editie van de Batavierenrace. De grootste studentenestafette
begint in Nijmegen, voert door Duitsland en de Achterhoek en eindigt op de
campus van de TU in Enschede. Onder
de 340 teams bevinden zich ook enkele
Wageningse. Het universiteitsteam
denkt zelfs een goede kans te maken op
de winst, want grootste concurrent Groningen is niet zo goed als voorgaande
jaren. Vorig jaar werden de Wagenin/YG1
gers nog zesde.

De landbouwuniversiteit van Nanjing
heeft Michael Müller benoemd als gastprofessor. Afgelopen week was de hoogleraar Voeding, metabolisme en genomics in China waar hij werd aangesteld
en studenten een ‘crash course’ gaf in
nutrigenomics. De verdere invulling
moet mettertijd duidelijk worden, zegt
Müller. Hij zal in ieder geval onderwijs
geven en waarschijnlijk komt er een uitwisseling voor aio’s. Eventueel gemeenschappelijk onderzoek draait om de invloed van voedsel op de darmfunctie. De
benoeming geldt voor minimaal vijf jaar
en er zit geen direct onderzoeksbudget
RR
aan vast.
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Politici en beleidsmakers bemoeien zich
te veel met het onderwijs en onderzoek.
Daardoor komt de academische vrijheid
in gevaar, dat zegt jurist en onderwijsexpert Peter Kwikkers in zijn nieuwe boek:
Academische kwartiertjes – sporen door
het hoger onderwijs. Terwijl die vrijheid
volgens hem nadrukkelijk in de wet
staat. ‘Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in acht genomen’,
luidt de wettekst. Maar studenten moeten tempo maken, docenten moeten al
hun beslissingen uitgebreid verantwoorden en wetenschappers moeten zich op
topsectoren richten. Er komen steeds
meer maatregelen om controle over universiteiten en hogescholen te krijgen en
kleine bezuinigingen binnen te halen.
Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt Kwik+23
kers.
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In een commentaar op de onderhandelingen in het Catshuis lees ik in de Volkskrant dat er brede steun bestaat onder onze vaderlandse bevolking om één miljard extra te
bezuinigen op ontwikkelingshulp. Extra, want bij aantreden van het kabinet werd al eenzelfde bedrag weggesneden. De krant laat daarop de waarschuwing volgen dat Nederland als gevolg hiervan internationaal stevige reputatieschade zal lijden. Ik moet de zin tweemaal lezen. De
woorden van Bill Gates hebben blijkbaar weinig indruk
gemaakt. Het gaat niet om het lenigen van de ellende in
de wereld, kindersterfte, nee het gaat om het voorkomen
van stevige reputatieschade.
Mijn gedachten gaan terug in de tijd. Geheel onverwacht
overleed vijfentwintig jaar geleden Dick Thalen, kort daarvoor aangesteld als hoogleraar Tropisch natuurbeheer aan
onze Wageningse universiteit. Vijfentwintig jaar, maar ik
ben het niet vergeten: de dubbele ontreddering bij een
aantal Afrikaanse studenten. Ze waren niet alleen hun
inspirator kwijt, maar ook had hij hen in stilte, met eigen
middelen, ondersteund. Veel korter geleden opende voormalig premier Balkenende het academisch jaar in Wageningen met een oproep aan de studenten om onze – eveneens voormalige – VOC mentaliteit als voorbeeld te nemen.
Ook zwerft nog steeds een vraag van mijn jongste dochter
door mijn hoofd, die ze jaren geleden stelde: ‘Waarom,
papa, zijn de mensen in arme landen zo arm en wij zo rijk?’
Had ik moeten zeggen: omdat we die landen eeuwenlang
hebben leeggeplunderd, beroofd, de mensen als slaven
misbruikt en verhandeld, onze westerse waarden en normen opgedrongen? Ik vraag me steeds vaker af wie nu eigenlijk hulp behoeft, ontwikkelingshulp. -RRS6FKDPLQ«H
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