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Wereldgezondheid raakt 
iedereen

DOOR GERARD DE JONG

De enige persoonlijke ‘touch’ 
in haar nieuwe kantoor in het 
Beursgebouw is een citaat van 
de beroemde Perzische dichter 
Rumi. Ze geeft een vrije ver-
taling van de ingelijste quote, 
in Farsi geschreven: “Koester 
degene die gokt en alles ver-
liest, de hoop niet verliest en 
opnieuw gokt.” Het zegt veel, 
zo niet alles, over dr. Sepideh 
Yousefzadeh (50), Global Health 
assistant professor bij RUG/
Campus Fryslân. “Ik werd al 
jong verliefd op Rumi, ik draag 
zijn poëzie mee in mijn hart.”

De weg die Yousefzadeh - gebo-
ren en getogen in Teheran, Iran 
- aflegde en tot het lesgeven van 
Global Health aan het University 
College Fryslân in Leeuwarden 
leidde, is indrukwekkend. “Ik 
werkte als verloskundige in Iran, 
maar raakte geïnteresseerd in ont-
wikkelingswerk. Toen ben ik gaan 
werken voor NGO’s in Afghanistan 
en Pakistan,” vertelt ze. “Daardoor 
wilde ik verder studeren. Ik kreeg 
een plek op Harvard’s Kennedy 

School, een prachtige kans om te 
werken met mensen van over de 
hele wereld.”

Ze koestert haar tijd op Harvard, 
al leerde ze daar ook dat mensen 
een zeer verschillende kijk op 
de dingen kunnen hebben. “Ik 
werd me er erg van bewust dat ik 
een Iraanse was in een post-11 
september Amerika. De politieke 
opvattingen waren erg eenzijdig en 
stereotype. Dat frustreerde me, het 
was intimiderend.”

Origineel en uitdagend onderwijs
Na haar tijd op Harvard werkte ze 
voor Unicef, deed haar PhD, met 
een focus op kinderarmoede, aan 
de Universiteit van Maastricht en 
ging naar Groningen voor haar 
postdoc. Zo belandde ze uiteinde-
lijk in Leeuwarden. Ze zal de laatste 
zijn die het toegeeft, maar ze heeft 
hier naam gemaakt. Haar onder-
wijsmethode is onconventioneel 
en uitdagend. “Mijn doel is om een 
omgeving te creëren waarin stu-
denten hun ideeën kunnen delen, 
maar ook in contact komen met 
moeilijke situaties. Geconfronteerd 
worden met andere meningen. Een 
probleem met het onderwijssys-

teem anno nu is dat het studenten 
teveel structuur biedt. Alles wordt 
dan voorspelbaar: je volgt lezingen, 
en uiteindelijk doe je een examen. 
Klaar. Maar de echte wereld is niet 
voorspelbaar, Er zijn geen zekerhe-
den. Ik wil dat mijn studenten zelf 
dingen uitvogelen en alles kritisch 
benaderen. Ook wat ik hen vertel. 
Want wat ik ze vertel komt vanuit 
mijn perspectief, en dat is heel 
anders dan dat van hen.”

Gezondheidsissues raken ons 
allemaal
Haar studenten worden eerst 
verrast door haar aanpak, maar 
gaan al snel mee in Yousefzadeh’s 
aanpak van ‘thinking outside the 
box’. “Laatst hadden we hier zestig 
basisscholieren uit Leeuwarden. 
Het was luid, maar zo vrolijk! 
Mijn eerstejaars praatten met 
ze over gezondheid. Zo lieten ze 
bijvoorbeeld zien hoeveel suiker-
klontjes er in hun frisdrank zitten. 
Ze lieten echt teamwork zien en 
waren zeer verantwoordelijk. Ik 
was echt onder de indruk van hun 
leiderschapscapaciteiten. Een 
ander voorbeeld waar ze zelf mee 
kwamen was het lachgasprobleem 

in Leeuwarden. Zelf wist ik daar 
niet eens van! Maar dat is Global 
Health: het is niet meer enkel een 
probleem in ‘Afrika’, zoals we dertig 
jaar geleden leerden. Gezondheids-
issues raken ons allemaal.”

Opgroeien in een bubbel
Yousefzadeh had als kind te maken 
met dingen die wij ons nauwelijks 
kunnen voorstellen. “Mijn hele 
kindertijd was het oorlog. Ik rende 
letterlijk tussen de raketten door 
naar school. Thuisblijven was geen 
optie. Nu ik een prachtig dochter-

tje heb, realiseer ik me dat ze echt 
in een bubbel opgroeit. Een bubbel 
van welvaren en veiligheid, begrijp 
me niet verkeerd! Mijn jeugd heeft 
me weerbaar gemaakt, gemaakt 
tot de vrouw die ik nu ben.”

“Zo geldt dat ook voor mijn 
studenten. Sommige van hen 
zijn na 9/11 geboren. Onbewust 
nemen ze sommige dingen voor 
lief. Mijn taak als docent is om ze 
uit hun comfortzone te lokken. Om 
bewustzijn te creëren en ze te laten 
zien dat mensen andere opvattin-
gen kunnen hebben. Maar vooral 
om ze het geloof te geven dat ze 
een verschil kunnen maken in deze 
wereld.”

Leeuwarden is prachtig
Leeuwarden lijkt in niets op waar 
Yousefzadeh opgroeide, maar ze 
omarmt de stad volledig. “Leeu-
warden is zo prachtig! De stad en 
de mensen zijn zo vriendelijk. Ik 
voel me hier veilig. Het is ook erg 
makkelijk om met de mensen hier 
in gesprek te raken. Ook al is mijn 
Fries niet goed. Ik heb het geluk 
dat de mensen in Leeuwarden goed 
Engels spreken!”

“Wereldgezond-
heid is niet meer 
enkel een pro-
bleem ‘in Afrika’, 
maar raakt ons 
allemaal.”



Column
Drs. Piet Bouma - Directeur bedrijfsvoering Rijksuniversiteit 
Groningen/Campus Fryslân

“Ik was wel een beetje sceptisch 
over Leeuwarden. Ik heb eerder 
in Amsterdam gestudeerd en 
woonde enige tijd in Shanghai, 
dus Leeuwarden leek me erg klein. 
Maar de open dag van de universi-
teit overtuigde me. De opleiding 
was goed uitgedacht. Het was een 
intense eenjarige master maar 
zeer de moeite waard. En ik mocht 
het voordeel van Leeuwarden ook 
ervaren: een kleinere stad betekent 
makkelijker netwerken!

Met Sustainable Entrepreneur-
ship wil je wat je leert ook in de 
praktijk brengen. Gérman en ik 
bedachten samen Hopon. CO2 
emissies vormen een groot milieu-
probleem. Onderzoek wijst uit dat 
de emissie voornamelijk komt van 
woon-werkverkeer. Carpoolen 
bestaat waarschijnlijk al zo lang er 
auto’s zijn, maar het is nooit echt 
van de grond gekomen. Wij willen 
dat veranderen.

Wij denken dat er drie factoren 
nodig zijn om carpoolen te doen 
slagen. Ten eerste heb je genoeg 
auto’s nodig. En die zijn er in Frys-
lân. Zonder auto zijn veel mensen 
hier beperkt in hun mobiliteit. Ten 
tweede, technologie. In tegenstel-
ling tot vijf jaar geleden gebruikt 
nu iedereen dagelijks een smart-
phone. En ten derde: bewustwor-
ding. Mensen moeten zich bewust 
zijn van het CO2 probleem en er 

iets aan willen doen. We zien dat 
mensen dat hier echt goed begrijpen.

Binnen een week nadat we het 
hadden bedacht, pitchten we het 
bij Enterprijs, een startupcompe-
titie voor studenten. We leerden 
dat één week voorbereiding niet 
genoeg is en werden er in de eerste 
ronde al uitgegooid, maar waren 
daarna alleen maar meer gemoti-
veerd! De universiteit gaf ons alle 
vrijheid. We mochten opdrachten 
combineren met ons werk voor 
Hopon. De docenten ondersteun-
den ons idee van harte. Toen uit 
onderzoek bleek dat ons business-
model haalbaar was zeiden we: 
we gaan ervoor. En dat is wat we 
sindsdien aan het doen zijn.

Hopon richt zich op grote bedrij-
ven en organisaties. We hebben 
een app gemaakt voor collega’s om 
gemakkelijk carpool-afspraken te 
maken. We nemen zo het gedoe 
van heen en weer berichten om tot 
een afspraak te komen weg. Op dit 
moment zoeken we organisaties 
om de app te testen. Als het voor 
één werkt, werkt het voor allemaal.

Wat ons uniek maakt is dat 
we niet inzetten op af en toe een 
carpooldate, maar een structuur 
van carpooling implementeren bij 
een organisatie. Ons hele business-
model is gebaseerd op reductie: 
reductie van files, CO2 en kosten. 
Een rit naar werk delen bespaart 
iedereen geld.

Op dit moment hebben Germán 
en ik nog baantjes ernaast om de 
huur te betalen, maar elk vrij uur 
wordt aan Hopon besteed. We heb-
ben geluk dat we een fijn kantoor 
konden krijgen in de Kanselarij 
in Leeuwarden. Ik hoop dat over 
een jaar diverse bedrijven Hopon 
gebruiken. En daar zijn we opti-
mistisch over! Mensen willen goed 
doen, ook als ze afhankelijk zijn van 
een auto. Met onze startup geven 
we ze daartoe de kans.”

“We zetten niet  
in op af en toe  
een carpooldate, 
maar op de imple-
mentatie van  
een carpooling 
structuur bij een 
organisatie.”
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‘Ik wil het herstel van IC-patiënten op de kaart zetten’

Leven na de  
intensive care

Beumeler heeft Biomedische 
wetenschappen in Groningen 
gestudeerd en daar een onder-
zoeksmaster afgerond. Het was 
een praktijkgerichte opleiding 
met veel laboratoriumwerk, 
wat ze interessant vond maar ze 
zocht meer. Nog praktischer en 
klinisch toepasbaar, iets waar ze 
op relatief korte termijn mensen 
concreet mee kan helpen. Twee 
onderzoeksprojecten hielpen  
haar in de richting waarop ze  
nu promoveert.

“Ik deed twee onderzoeks-
projecten, in Assen (naar leef-
stijlinterventie bij mensen die 
kanker hebben gehad) en GGZ 
Drenthe (over slaapmedicatie en 
slaapstoornissen bij gedwongen 
opgenomen mensen). Het contact 
met de patiënt was heel direct en 
er werd naar de mens als geheel 
gekeken. Dat gaf het voor mij een 
extra dimensie; dat zie je in het lab 
niet. Het was heel uitdagend om 
mijn weg te vinden rond de zuilen 
van wetenschappelijk onderzoek 
naar de dagelijkse praktijk. Toen 
bij Campus Fryslân vier PhD- 
plekken vrijkwamen dacht ik: yes, 
dit is het! Ik heb meteen gesolli-
citeerd en werd aangenomen,” 
vertelt Lise Beumeler zittend op 
een loungebank in het faculteits-
gebouw.

Herstel na de Intensive Care
“Mijn onderzoek richt zich op het 
tegengaan van achteruitgang in 
gezondheid na opname op de IC. 
Maar liefst 48% van de mensen 
heeft daar last van. Dat is niet zo 
gek: ze zijn bijna doodgegaan. 
Maar het is onduidelijk waarom de 
een beter herstelt dan de ander. 
We focusten tot voor kort enkel 
op overleven, maar niet op hóe 
iemand de IC overleeft.”

Samen met internist- intensivist 
Christiaan Boerma van het Medisch 
Centrum Leeuwarden (MCL) en 
professor Gerjan Navis van het 
Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) heeft Beume-
ler een onderzoek opgezet om het 
herstel in kaart te brengen en te 

kijken naar de mogelijkheden om 
de kwaliteit van leven te verbeteren 
na een opname. “Voor het onder-
zoek doen we enkele metingen. 
We maken onder andere een echo 
van de bovenbeenspier en vragen 
de patiënt om in een apparaatje te 
knijpen. Dit vertelt ons iets over 
de spierkracht. Daarna gaan we 
weer bij de mensen langs, eerst op 
de afdeling en later na 3, 6 en 12 
maanden. We vragen ze ook om een 
set vragenlijsten in te vullen. Dan 
kunnen we kijken waar ze tegenaan 
lopen en hoe we ondersteuning 
kunnen bieden met een gepersona-
liseerd nazorgprogramma.”

Verdriet, aandacht en zorg
“De IC is een indrukwekkende 
plek,” vervolgt Lise Beumeler 
nadenkend. “Mensen zijn niet 
bij bewustzijn en hebben allerlei 
machines om zich heen. Som-
mige patiënten redden het niet 
en komen te overlijden. Dat is een 
heel verdrietig proces. Tegelijker-
tijd heb ik gezien wat voor warme 
en veilige omgeving de IC is. Dat 
klinkt misschien tegenstrijdig, 
maar er is zoveel aandacht en 
zorg voor zowel de patiënt als de 
betrokkenen. Mensen laten mij als 
onderzoeker toe op een kwets-
baar moment in hun leven. Het is 
heel bijzonder dat ik daar deel van 
mag zijn.”

Hoewel van geheel andere orde, 
ervaart ze aandacht en zorg ook 
in haar promotietraject en bij de 
campus. “Bij Campus Fryslân kan 
ik mijn ei goed kwijt. Met andere 
promotiestudenten kan ik ervarin-
gen uitwisselen over de praktische 
kanten van het onderzoek. Dat 
heb ik ook nodig. Je hoort weleens 
zeggen dat promoveren eenzaam 
is, daar was ik zelf ook wel een 
beetje bang voor, maar ik ervaar 
dat helemaal niet zo. Ik werk met 
leuke mensen en de campus is 
kleinschalig, dat is heel fijn.”

Herstel IC-patiënten op de 
kaart
Op welk punt haar onderzoek 
zich bevindt? “Ik ga nog één 
jaar patiënten opvolgen en data 
verzamelen. Daarna is het doel 
om een ‘interventie’, een nazorg-
programma, op te zetten voor 
mensen die van de IC af komen, 
zodat hun kwaliteit van leven er 
op vooruit gaat. Het herstel van 
IC-patiënten op de kaart zetten, 
dat hoop ik over 2,5 jaar te heb-
ben bereikt.”

Lise Beumeler

Sebastian Karges (28) uit het Duitse Trier is een alumnus van 
het Sustainable Entrepreneurship Masters programma van 
Campus Fryslân. Samen met medestudent Germán Ramos 
(Spanje) bedacht hij de carpool-startup Hopon. 

DOOR GERARD DE JONG

Een tijdje geleden nam ik deel aan een zogenoemde Active bystander 
training. Het ging over de vraag hoe je je opstelt tegenover een collega 
die ongewenst gedrag vertoont, of richting medewerkers die daar-
van de dupe zijn. Hoe word je een ‘actieve omstander’? Iemand dus 
die intervenieert, aanspreekt en het slachtoffer steunt - in plaats van 
wegkijkt, slechts met zijn ogen rolt, of ongemakkelijk meelacht. In 
een korte voorstelling slaagden acteurs erin om ons als publiek het 
ongemak en de pijn als gevolg van het foute gedrag heel goed te laten 
meevoelen. Niemand wilde daarna nog die passieve omstander zijn 
waar je uit gemakzucht misschien het liefste voor zou kiezen. Een 
acteursgezelschap van buiten dwong dit af. De keuze voor actief com-
mitment - signaleren, aanspreken en helpen - werd ons op indringende 
wijze aangereikt. 

Daags daarna, toen ik in een tot evenementenhal omgebouwde 
Maassilo in Rotterdam bij een internationale conferentie zat, moest 
ik nog een paar keer aan de training terugdenken. Hij had indruk 
gemaakt. De VSNU-conferentie ging intussen over ‘Ruimte voor ieders 
talent – naar een nieuwe balans in het herkennen en waarderen van 
wetenschappers’. Een hele mond vol voor een al even belangwekkend 
thema in universitair Nederland: hoe belonen we gewenst gedrag van 
onze staf? Dan gaat het specifiek bij de academic staff over een goede 
balans tussen je onderzoek doen, je inzetten voor onderwijs en je ver-
binden met de samenleving – open science. Een goed evenwicht tussen 
eigen loopbaan en teambelang. Kwaliteit boven kwantiteit, waar het 
gaat om publicaties, citaties en verworven subsidies. 

Ook hier dwingt de buitenwacht een verandering af. De samenle-
ving vraagt om betrokken universiteiten, die niet naar elkaar kijken, 
maar naar buiten. Met wetenschappers die gemotiveerd blijven voor 
onderwijs, onderzoek én kennisuitwisseling met die samenleving. 
Maar die niet alles tegelijkertijd hoeven te doen, gedurende hun hele 
carrière. Daarvoor zullen we als universiteiten zelf aan een aantal knop-
pen moeten draaien, bijvoorbeeld die van ons personeelsbeleid.  Als 
Campus Fryslân waren we al begonnen met het opzetten van een ander 
HR-beleid. Steekwoorden: intrinsieke motivatie, minder meten, peer 
review. Dat past naadloos bij de ambities van de nieuwe coalitie van 
universiteiten, NWO en KNAW. Als nu ook nog de bedrijven zich hierbij 
aansluiten die de internationale rankings van universiteiten opstel-
len, dan is ook daar de perverse prikkel weggehaald voor ongewenst 
gedrag van instellingen. 

Bij ongewenst gedrag van een collega zullen we onszelf moeten 
omturnen van ‘omstanders’ naar ‘omvormers’ van de situatie. Zo 
zullen we ons als universiteiten zelf opnieuw moeten uitvinden om de 
academische loopbaan vitaal én relevant te houden. Campus Fryslân is 
daarvoor graag een proeftuin. 

Van omstander 
naar omvormer

Hopon: reductie van CO2 
emissie, files en kosten

Sebastian Karges (rechts) en Germán Ramos (links)

“We focusten tot 
voor kort enkel 
op overleven, 
maar niet op hóe 
iemand de IC 
overleeft.”

Lise Beumeler (27) is promovenda 
bij RUG/Campus Fryslân. De 
geboren Limburgse onderzoekt 
gezondheids bevordering na een 
opname op de intensive care, want 
de ene patiënt herstelt beter dan 
de ander. Waardoor dat komt is 
nog onontgonnen terrein.

DOOR GERARD DE JONG

Topopleiding
De bachelor Global Responsibility  
& Leadership (GRL) van het Uni-
versity College Fryslân (UCF) heeft 
het kwaliteitslabel Top Opleiding 
ontvangen van de Keuzegids 2020. 
De Keuzegids Universiteiten 2020 
kent het label Topopleiding toe 
aan bacheloropleidingen die in 
de beoordeling een totaalscore 
van 76 punten of meer halen.Met 
maar liefst 84 punten is Global 
Responsibility & Leadership binnen-
gekomen op de tweede plaats 
van University Colleges in Neder-
land. Van alle 440 universitaire 
bacheloropleidingen (inclusief 
joint-degrees) in Nederland staat 
GRL/UCF op de vijfde plaats. De 
beoordelingen in de gids worden 
onder meer opgesteld aan de hand 
van studentenoordelen (Nationale 
Studentenenquête 2018), gegevens 
van Studiekeuze123 en visitatie-
rapporten van de NVAO.

Collegereeks
Succesvol ondernemen in een 
circulaire economie is de naam 
van een vierdelige collegereeks 
over duurzaam ondernemen voor 
professionals, managers en onder-
nemers. Onderwerpen zoals stra-
tegie, leiderschap, businessmodel-
len, technologie, overheidsbeleid 
en transitie komen hierin aan bod. 
Naast het opdoen van wetenschap-
pelijke inzichten is er volop ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan 
over thema’s die uw organisatie 
raken. Professoren Gjalt de Jong, 
Jo van Engelen en Caspar van den 
Berg, dr. Anne Beaulieu en dr. 
Niels Faber verzorgen de weten-
schapscolleges op 10, 17, 24 en 
31 maart van 15:30 tot 19:00. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden 
op www.rug.nl/cf.

Kringloop-
landbouw
Samen met de Wageningen Uni-
versity & Research, en in een con-
sortium met andere partners, gaat 
Professor Gjalt de Jong onderzoek 
doen naar de kringlooplandbouw in 
Noord-Nederland. De Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) heeft recent 
dit grootschalige onderzoek naar 
uitdagende toekomstbeelden en 
bijbehorende handelingsperspec-
tieven voor de kringlooplandbouw 
goedgekeurd en gefinancierd. 
Kringlooplandbouw wordt alom 
gezien als een wenkend perspectief 
voor een duurzaam voedselsysteem. 
Ondanks overeenstemming over 
de principes van kringloopland-
bouw is de weg ernaartoe nog 
onduidelijk. Dit onderzoeksproject 
heeft als doel om transitiepaden 
te ontwikkelen, waarin uitda-
gende circulaire toekomstbeelden 
worden gekoppeld aan concrete 
handelingsperspectieven. In de 
regio Noord-Nederland wordt 
een living lab gecreëerd waarin 
een interdisciplinair onderzoeks-
team samenwerkt met betrokken 
publieke- en private stakeholders. 
Het onderzoek combineert geïnte-
greerde analyses van biomassa- en 
nutriëntenstromen en kwantita-
tieve scenario’s met innovatieve 
productiesystemen, nieuwe 
verdienmodellen en interventies 
voor het opschalen, verbreden 
en verdiepen van kleine-radicale 
veranderingen (de zogenaamde 
small-wins aanpak).
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Marc Flessa  - BSc Global Responsibility & Leadership
“De Harmonie is een van mijn favoriete plekken om heen te gaan met 
vrienden. Ze hebben daar een breed aanbod aan klassieke concerten, 
operavoorstellingen en nog veel meer. De foyer is een heel prettige ruimte 
en erg mooi ingericht. Soms wordt er een breakdance-optreden gegeven 
voorafgaand aan een concert en dat is erg leuk omdat het zo anders is en 
je het niet verwacht. Je hebt vanaf elke plek goed zicht op het podium, wat 
niet altijd het geval is bij klassieke concerten. En soms krijg je een gratis 
drankje in de pauze.” 

Balder Weening - BSc Rechten 
“De Markies is een alternatief café met veel verschillende, wat minder  
alledaagse biertjes. Het bevindt zich midden in de stad en dicht bij het  
busstation, wat heel handig is. Soms treedt er een bandje op en het is er 
altijd heel druk, maar je kan eigenlijk altijd wel een plekje bemachtigen.  
Het enige nadeel is dat het redelijk prijzig is. Ze hebben er ook veel bord-
spelletjes die je kan spelen!  De perfecte manier om je studiegenoten wat 
beter te leren kennen.” 

Zoe Wang - MSc Multilingualism 
“Mijn favoriete plek in de stad is café Stek, prachtig gelegen in de bocht 
van een kanaal en niet ver van de binnenstad. Dit is ook de eerste plek 
waar ik samen met studiegenoten heen ging. Het leukste aan Stek vind 
ik de fijne sfeer die er hangt, die volgens mij komt doordat het zo gaaf is 
ingericht en door de prachtige locatie in de stad. Ik bestel hier altijd koffie 
met uiteraard een Fryske dúmke. Iets beters is er niet!”

Pieter Polhuis - LLM in Law and Governance in Digital Society 
“Ik ga graag naar café de Toeter. Als je bier op is en je let even niet op, 
staat er zo weer een vol glas voor je neus; de bediening is dus erg snel. Er 
hangt een gezellige sfeer in café De Toeter en er staat vaak ook nog eens 
goede muziek op. Wat ik zo leuk vind aan dit café is dat het local is en dat 
je er ’s avonds gewoon even heen kan voor een drankje aan de bar.”

Favoriete plek(ken) 
in Leeuwarden 
Het aantal  
studenten dat 
in Leeuwarden 
een bachelor of 
een master doet, 
bedraagt ongeveer 
23.000. Wat vinden 
zij leuk aan Leeu-
warden en wat is 
hun favoriete plek? 
Dit keer vroegen 
wij het aan vier 
studenten.
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Wanneer u een gratis abon-
nement wilt op deze krant of 
wanneer u meer exemplaren 
wilt ontvangen, mail dan naar 
campusfryslan@rug.nl.

Volg Campus Fryslân altijd en 
overal:
Wilt u op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen binnen het acade-
mische klimaat van Friesland? 
Dan is dit hét 
moment om CF te gaan volgen 
via onze social media. 
-  Volg Campus Fryslân via Twitter: 

@CampusFryslan
-  Like ons op de Facebookpagina 

van Campus Fryslân: 
@CampusFryslan of op de Face-
bookpagina van het University 
College Fryslân: UCFryslan.

-  Ook via LinkedIn kunt u CF 
volgen: RUG/Campus Fryslân. 

- En op Instagram: campusfryslan
-  En natuurlijk staat altijd het 

laatste nieuws op de website van 
Campus Fryslân: www.rug.nl/cf.

De wereld waarin ik opgroei 
bevindt zich tegelijkertijd op 
het hoogtepunt van menselijke 
welvaart en in een crisis die zijn 
weerga niet kent. Een ernstige 
existentiële dreiging voor de 
mensheid heeft geleid tot een 
klimaatcrisis als resultaat van ons 
eigen handelen. Veranderingen 
bewerkstelligen op wereldschaal is 
nog nooit belangrijker geweest dan 
nu, maar hoe kun je bijdragen aan 
een oplossing als je nog aan het 
uitzoeken bent wie je bent?

Ik denk dat velen van ons bang 
zijn dat wat we doen geen rol speelt 
in het grotere geheel. Ik in ieder 
geval wel. Met mijn luttele 20 jaar 
is het makkelijk om me heel klein te 
voelen in deze enorme wereld, die 
zo rijk is aan mensen en culturen. 
Ik zie dit voortdurend om me heen, 
bijvoorbeeld wanneer ik ’s mor-
gens naar de universiteit loop en 
onbekenden me passeren in auto’s, 
bussen, te fiets en te voet. Ze heb-
ben geen idee wie ik ben en ik weet 
ook niet wie zij zijn. Ik zal nooit een 
gesprek hebben met velen van hen, 
of hen bewust ontmoeten. Toch zijn 
we allemaal essentiële stukjes van 
de puzzel die het oplossen van de 
problemen waar we mee worden 
geconfronteerd op wereldwijde 
schaal is. Helaas komen velen 
van ons nooit tot dit inzicht. Maar 
waarom niet?

Misschien omdat we het idee 
hebben dat het zinloos is om zelfs 
maar een poging te wagen. Er 
zijn miljarden anderen, waarom 
kan een van hen niet het voor-
touw nemen? Met voorrecht komt 
luiheid. Tenzij problemen ons 
direct beïnvloeden, leunen we 

liever tevreden achterover in onze 
gloednieuwe stoel, drinken we een 
mojito en wachten we tot iemand 
anders de verantwoordelijkheid 
gaat nemen. Deze manier van 
denken is precies wat de voortgang 
tegenhoudt, het soort denken dat 
we mensen moeten afleren. Als jij 
het niet doet, wie dan? Als het nu 
niet gebeurt, wanneer dan?

Het is angstaanjagend om een 
onzekere student in een onzekere 
wereld te zijn, maar onzekerheid, 
angst en kwetsbaarheid zijn in dit 
gevecht onze kracht en niet onze 
zwakte. Het afgelopen jaar, tijdens 
het protesteren, spreken, lezen 
en studeren voor wat ik zie als het 
juiste, heb ik geleerd dat je geen 
vooruitgang kan boeken als je 
jezelf en anderen niet kan verge-
ven. Je moet accepteren dat je 
nooit de hele wereld tevreden kan 
stellen, elk probleem op kan lossen 
én gelukkig kan zijn, want dat is 
simpelweg onmogelijk. Maar dat is 
ook oké.

Neem maar van mij aan: zolang 
je vecht met optimisme en met 
hoop op een betere wereld, zal 
dat een positief effect hebben op 
veel meer mensen, zowel dichtbij 
als ver weg, zonder dat je het in 
de gaten hebt. Ja, je moet het wel 
proberen, maar je hoeft niet de 
hele wereld te redden om de hele 
wereld te redden.

Bovenstaande is een deel van haar 
toespraak, De volledige toespraak 
vindt u in de afspeellijst ‘Campus 
Fryslân’ op het Youtube account 
‘University of Groningen’.

Column
Frida Nilsson is een tweedejaars student Global Responsibility  
& Leadership aan University College Fryslân en een van de  
sprekers bij de opening van de Beurs afgelopen oktober. 

Je hoeft niet de 
hele wereld te  
redden om de hele 
wereld te redden

Café De Markies


