
Voeding en gezondheid: twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Esther Nederhof, lector Gezonde en Duurzame Voeding en Welvaartsziekten bij 
Hogeschool Van Hall Larenstein, doet onderzoek naar de invloed van voeding op 
iemands gezondheid of welzijn. In Noord-Nederland komen relatief veel gezond-
heidsproblemen voor waarvan de oorzaak bij de eetgewoonten ligt. Samen met onder 
andere Campus Fryslân, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) 
en Van Hall Larenstein wil Nederhof zich inzetten om de gezondheid en levensstijl  
te verbeteren in een Leeuwarder wijk (lees verder op pagina 2).
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Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer 
gaat zich inzetten voor het 
University College Fryslân (UCF) 
door aan te treden als ambas-
sadeur en zijn internationale 
kennis en ervaring te delen met 
de studenten. 

Het werken met jongeren geeft 
Prof. mr. de Hoop Scheffer veel 
voldoening en daarom draagt hij 
zijn kennis graag over. “In het Uni
versity College Fryslân komt het 
thema leiderschap prominent naar 
voren en dat wil ik positioneren in 
een internationale context.” Een 

van de bijdragen die hij zal leveren 
is het voeren van zogenaamde 
‘haardvuurgesprekken’. Hier leren 
studenten in een ontspannen sfeer 
over zijn internationale ervaringen 
en wat het betekent om een verant
woordelijk leider te zijn.

Dat De Hoop Scheffer voor UCF 
kiest is geen toeval. “Ik heb een 
hechte band met Friesland. Mijn 
moeder is hier geboren en getogen 
en mijn grootvader kwam vroeger 
voor zaken vaak in de Beurs in 
Leeuwarden, waar RUG/Campus 
Fryslân zich straks vestigt. Hoe 

mooi is het als zijn kleinzoon hier 
jaren later les gaat geven.”

Jaap de Hoop Scheffer heeft 
een lange carrière in internatio
nale relaties, was Minister van 
Buitenlandse Zaken en Secretaris 
generaal van de NAVO. De Hoop 
Scheffer is een expert op het 
gebied van internationale relaties 
en vredeshandhaving en toegewijd 
aan de promotie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals) van de Ver
enigde Naties. 
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Caspar van den Berg: 

Anders dan anders in een  
pionierende organisatie

Prof. dr. Caspar van den Berg (Foto: Leiden University)

Na zijn bachelor bij University 
College Utrecht, vertrok Van den 
Berg naar Londen om een mas
ter internationale betrekkingen 
te volgen aan de London School 
of Economics. Hij vervolgde zijn 
academische carrière in Leiden 
met een promotieonderzoek naar 
de doorwerking van Europese 
integratie op nationale politiek en 
bestuur in Nederland, Engeland en 
Frankrijk. “Toen ik daarmee begon 
in 2004 was dat een onderwerp 
waar weinig mensen bij stil stonden. 
Maar tegen de tijd dat ik er mee 
klaar was, hadden veel mensen een 
uitgesproken mening over de EU 
en de impact van de EU in Nederland. 
Inmiddels was het referendum over 
de Europese grondwet geweest 
en waren vragen over lidstaten, 
EUinstituties en grenzen van de 
Europese integratie opeens veel 
actueler.”

Terwijl hij nog één dag in de 
week college gaf, werkte Van den 
Berg na zijn promotie 2,5 jaar bij 
een consultancybedrijf. “Dat was 
heel projectmatig werken en in 
teams. In die zin het tegenoverge
stelde van hoe je als promovendus 
werkt.” Toen de Universiteit Leiden 
een branch campus begon in Den 

Haag, besloot Van den Berg om 
definitief terug te keren naar de 
academische wereld. Nu zes jaar 
later is hij aangesteld als hoog
leraar bij Campus Fryslân. “Wat 
ik leuk vind, is dat we een pionie
rende organisatie zijn. Omdat we 
bij Campus Fryslân klein en jong 
zijn, hebben we de mogelijkheid 
om dingen zelf vorm te geven en 
kunnen we voorkomen dat patro
nen verkeerd inslijten. Dat is een 
van de redenen geweest dat ik de 
kans greep. Ik wil in een omge
ving werken waar nieuwe weten
schappelijke en onderwijskundige 
inzichten leidend zijn, en waar we 
onderwijs en onderzoek net wat 
anders kunnen doen dan het op 
andere plekken al wordt gedaan.”

Zuid-Afrika
De interesse in politiek ontwik
kelde zich tijdens een tussenjaar 
in ZuidAfrika. “Dat was eind jaren 
’90, eigenlijk vrij kort na de demo
cratisering en de afschaffing van de 
apartheid. Toen ik daar was vonden 
de tweede vrije verkiezingen 
plaats. Ik zag dat mensen op blote 
voeten uit hun dorpen kwamen 
lopen, alleen maar om zich te laten 
registreren om te mogen stem

men. Dat maakte indruk op mij. In 
Nederland vinden we het vanzelf
sprekend dat we kunnen stemmen, 
dat we invloed op het bestuur 
hebben en onze politiek leiders ter 
verantwoording kunnen houden. 
Maar in ZuidAfrika waren mensen 
echt blij dat ze eindelijk een stem 
hadden. Dat heeft mijn interesse 
aangewakkerd voor politicologie, 
good governance en met name de 
verschillen tussen landen.”

Politiek en bestuur
Van den Berg richt zich binnen 
Campus Fryslân op het onder
zoeksthema politiek en bestuur, en 
dan met name op de wisselwerking 
tussen verschillende niveaus van 
politiek en bestuur, internatio
naal en nationaal, en regionaal 
en lokaal. “Denk aan migratie, 
klimaatverandering, economische 
globalisering. Wat betekent dat voor 
de bewegingsruimte die nationale 
politici hebben? Hoe werkt dat 
vervolgens door in hoe mensen 
zich voelen in hun lokale gemeen
schap, wat ze willen stemmen, 
wat ze belangrijk vinden, of ze zich 
bedreigd voelen in hun bestaan of 
hun manier van leven.”

Provincie Fryslân
Van den Berg koppelt zijn onder
zoek naar verschillende bestuurs
lagen ook aan onderwerpen die in 
de provincie Fryslân spelen. “Frys
lân heeft te maken met demografi
sche krimp in de zin dat het aantal 
jonge mensen afneemt, dat is ook 
voor een deel waarom wij hier als 
Campus Fryslân zijn. Er zijn relatief 
weinig middelbare scholieren die 
uiteindelijk voor een academische 
opleiding kiezen. De scholieren die 
wel van plan zijn om te studeren, 
konden tot nu toe niet in de eigen 
provincie terecht. Voor de vitaliteit 
van de eigen regio is het daarom 
heel belangrijk dat er wetenschap
pelijk onderwijs en onderzoek 
komt en dat mensen hier blijven.”

“Wat ook specifiek speelt in 
Fryslân,” vervolgt Van den Berg, “is 
de herindeling van de gemeenten 
en daarmee de schaalvergroting 
van het lokale bestuur. Door de 
herindeling is het gemeentehuis 
voor sommige mensen dertig kilo
meter van waar ze wonen. Mensen 
willen zich graag herkennen in het 
bestuur en willen dat de afstand 
tussen lokaal bestuur en zichzelf 
zo klein mogelijk is. Ze willen dat 
de mensen op de kandidatenlijsten 
voor de verkiezingen geworteld 

zijn in de lokale gemeenschap. 
Daar is in de ene gemeente een 
betere balans in gevonden dan in 
de andere.”

Als laatste voorbeeld noemt 
Van den Berg een regelvrije zone 
waarmee economische innovatie 
meer ruimte krijgt. “Het is natuur
lijk heel belangrijk dat er innovaties 
plaatsvinden en dat er ruimte is 
voor nieuwe initiatieven. Juist ook 
in Fryslân. Dat is ook een voorbeeld 
waarin samenwerking nodig is 
tussen verschillende bestuurs lagen 
om oplossingen op maat in de 
regio te kunnen vormen.”
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Van een studie bewegingswe-
tenschappen, naar onderzoek 
in overtraining bij sporters en 
militairen, tot het bestuderen 
van depressies bij jongeren. Lec-
tor Esther Nederhof kwam met 
een grote omweg terecht bij het 
onderwerp van haar lectoraat 
bij Hogeschool Van Hall Laren-
stein: Gezonde en Duurzame 
Voeding en Welvaartsziekten. 
Toch draagt deze multidiscipli-
naire achtergrond zeker bij aan 
haar huidige onderzoek, waar 
juist de gezonde functies van de 
mens centraal staan.

Samen met onder andere Cam
pus Fryslân en Healthy Ageing 
Network Northern Netherlands 
(HANNN) en Van Hall Larenstein 
wil Nederhof zich gaan inzetten 
om de gezondheid en levensstijlen 
van inwoners te verbeteren in een 
Leeuwarder wijk. Nederhof was 
aanwezig bij de startbijeenkomst 
over de gezonde wijkaanpak. Ze 
geeft aan hoe belangrijk het is dat 
de belanghebbenden bij dit project 
worden betrokken. “Ik denk dat de 
belangrijkste belanghebbenden 
de mensen zijn die daar wonen. 
Dit soort projecten moeten we 
bottomup organiseren. Als we dit 
een kans van slagen willen geven, 
moeten we in een heel vroeg 
stadium huisartsen en bewoners 
erbij betrekken. Als je een centraal 
iemand hebt die mee wil doen en 
diegene koploper kan laten wor
den, kan een dergelijk project heel 
goed werken.” 

Geschiedenis
De mens heeft al millennia te 
maken met verschillende voedings
patronen en verschillende levens
stijlen. Vooral in de afgelopen 
10.000 jaar heeft de mens grote 
veranderingen doorgemaakt op het 
gebied van voeding. “Als je botten 
van jagersverzamelaars vergelijkt 

met die van vroege landbouwers, 
zie je dat ze langer waren, en 
gavere gebitten en sterkere botten 
hadden,” legt Nederhof uit. “Na de 
landbouw transitie was de mens 
kleiner, was er veel osteoporose 
aanwezig, hadden de mensen 
scheve gebitten met gaatjes in de 
tanden en waren er ernstige groei 
onderbrekingen.” Als nomadische 
jager of verzamelaar kon je door
reizen naar een vruchtbaardere 
plek, maar als een oogst mislukte 
had de landbouwer met een 
vaste woonplek het hele jaar een 
probleem. In de afgelopen decen
nia heeft de maatschappij een 
groot aantal van deze problemen 
opgelost. Maar er is tegenwoordig 
wel een enorme toename aan wel
vaartsziekten, zoals diabetes, hart 
en vaatziekten en depressie. “Dit 
laat zien dat het niet uitsluitend de 
goede kant op gegaan is.”

Evolutie
Nederhof zette haar eerste acade
mische stappen tijdens de studie 
bewegingswetenschappen. “Het 
belangrijke onderdeel bij bewe
gingswetenschappen is dat de 
studie uitgaat van gezonde functies 
van de mens. In tegenstelling tot 
medische wetenschappen waar 
het voornamelijk gaat over het 
ontstaan en verloop van ziektes.” In 
haar academische onderzoek past 
Nederhof een evolutionair perspec
tief toe. “Hoe zijn alle systemen in 
de mens tot stand gekomen? En 
hoe kunnen we deze kennis gebrui
ken en toepassen in onze huidige 
maatschappij?” 

In de Verenigde Staten deed ze 
onderzoek samen met Bruce Ellis, 
hoogleraar evolutionaire ontwik
kelingspsychologie. “Daar kwam 
ik iemand tegen die vertelde dat zij 
haar voeding helemaal had aan
gepast op evolutionaire principes. 
Dat vond ik interessant en wilde 
ik zelf ook wel eens proberen. Ik 
had op dat moment twee kleine 
kinderen en vond het daarom niet 
gek dat ik altijd moe was, maar bin
nen een paar dagen had ik minder 

hoofdpijn, minder buikpijn en meer 
energie. Toen dacht ik, dat kan dus 
ook best wel anders!” 

Nederhof dook meteen de litera
tuur in, want hoe kwam het dat een 
ander voedingspatroon een zoda
nig effect had? Is dat bijvoorbeeld 
doordat er geen gluten of lactose 
in het dieet zitten? “Na een hele 
speurtocht kwam ik er achter dat 
het niet gaat om enkele factoren 
maar om het gehele ecosysteem 
dat voeding is.” 

Nederhof richtte haar onderzoek 
daarna volledig op voeding en 
depressie. “Ik kwam er al snel ach
ter dat depressie helemaal niet zo 
opzichzelfstaand is, maar dat het 
heel veel overlap heeft met andere 
welvaartsziekten zoals diabetes 
en hart en vaatziekten.” Toen de 
vacature voor lector gezonde en 
duurzame voeding en welvaarts
ziekten verscheen, twijfelde Neder
hof dan ook geen moment om te 
solliciteren. 

Voedingspatronen
Nederhof is er van overtuigd 

dat we vooral onderzoek moe
ten doen naar het uitstellen van 
ziekten. “Ik denk dat voeding daar 
een belangrijke rol in kan spelen. 
Je gaat vaak pas naar de huisarts 
zodra je klachten krijgt. Maar als je 
met een bepaald voedingspatroon 
klachten kunt verminderen zou het 
wel eens zo kunnen zijn dat zo’n 
patroon zulke aandoeningen uit 
kan stellen.” 

“Laatst stond op de site van de 
NOS een artikel waarin werd bear
gumenteerd dat mensen op steeds 
latere leeftijd fysieke ongemakken 
ervaren die niet met hulpmiddelen 
op te lossen zijn. Terwijl we wel op 
steeds jongere leeftijd chronische 
aandoeningen krijgen, waar we 
hulpmiddelen of medicatie voor 
nodig hebben. Dat kost geld en is 
belastend voor het milieu, want het 
maken en gebruiken van medicij
nen is vervuilend.” 
Gemiddelde Nederlander
Tegenwoordig is het aanpassen van 
je voedingspatroon een terugke

rende factor in de maatschappij. 
Het internet staat dan ook vol met 
verschillende diëten: glutenvrij, 
koolhydraatarm, vegetarisch of 
veganistisch. Nederhof legt uit dat 
er zeker enkele aspecten zijn waar 
consensus over is op voedingsge
bied. Zo zijn transvetten slecht, 
maar groente en vis zijn gezond. 
“De mens is een omnivoor”, bena
drukt Nederhof in haar uitleg, “een 
mens heeft een zo divers mogelijk 
dieet nodig. Elke dag broccoli en 
wortels is misschien wel meer 
groente, maar dan ben je alsnog 
niet optimaal bezig”. 

En hoe zit het dan met bewegen? 
Voor de gemiddelde Nederlander 
is het onduidelijk of het nu beter is 
om twee keer per week intensief 
te sporten of elke dag een beetje.  
Nederhof geeft als voorbeeld het 
bestaan van blue zones, waar de 
gemiddelde leeftijd erg hoog ligt 
en mensen langer gezond blijven. 
“Wat ik interessant vind is dat men
sen daar niet aan sport doen. Zij 
hebben een actieve levensstijl. Wij 
hebben ons leven zo ingericht dat 
we altijd maar op stoeltjes zitten. 

Volgens mij kunnen we het beste 
andere dingen aanpassen aan ons 
leven in plaats van alleen maar te 
gaan sporten.”

“Na een hele 
speurtocht kwam 
ik er achter dat 
het niet gaat om 
enkele factoren 
maar om het 
gehele ecosysteem 
dat voeding is.” 

“Omdat we bij 
Campus Fryslân 
klein en jong zijn, 
hebben we de 
mogelijkheid om 
dingen zelf vorm 
te geven.”

Per 1 november 2017 is Prof. dr. Caspar van den Berg benoemd als hoogleraar Global 
& Local Governance bij RUG/Campus Fryslân. Hij startte in 1999, als student, in de 
tweede lichting aan University College Utrecht, was vanaf de oprichting betrokken 
bij het Leiden University College The Hague, en ontwikkelt nu de Political Science-track 
binnen University College Fryslân. “We zijn natuurlijk ‘gewoon’ de 11e faculteit van de 
RUG, maar ik ga mijn best doen om altijd een beetje anders dan de rest te blijven.”
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Aangeraden 
door Caspar
Er zijn veel boeken 
geschreven over politiek 
en over bestuur. We vroe
gen Caspar welke boeken 
hij aanraad om te lezen.

The Road to Some-
where: The Populist 
Revolt and the Future of 
Politics – David Goodhart
In dit boek beschrijft 
David Goodhart hoe er 
in GrootBrittannië twee 
kampen zijn ontstaan. Het 
ene kamp hecht weinig 
waarde aan onder andere 
‘nationale sociale contrac
ten’, terwijl het andere 
kamp dit juist wel belang
rijk vindt.

Above Politics: Bureau-
cratic Discretion and 
Credible Commitment 
– Gary Miller and Andrew 
Whitford
Auteurs Miller en Whitford 
beschrijven dat bureau
cratie mee kan werken aan 
stabiliteit en economische 
ontwikkeling, maar alleen 
wanneer deze niet te 
maken krijgen met onsta
biele politiek.

Has the West lost it?  
A Provocation  Kishore 
Mahbubani
Volgens Kishore is het 
Westen niet langer de 
supermacht op aarde. Een 
nieuwe wereld orde met 
de groeiende economie 
van China en India komt op. 

Levensstijlverbetering in 
Leeuwarden
In NoordNederland komen betrekkelijk veel gezondheids
problemen voor in vergelijking met de rest van Nederland. Op 
het gebied van deze gezondheidsproblemen bestaan grote 
verschillen, zowel tussen hoog en laagopgeleiden, maar ook 
geografisch, tussen stad en platteland. Veel van deze proble
men zijn het resultaat van ongezonde eetgewoonten en de 
omgeving van mensen, die bepalend is voor de voedingskeuzes 
die men maakt. 

Samen met onder andere Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands (HANNN) en Hogeschool Van Hall Larenstein wil 
Campus Fryslân onderzoeken of levensstijlverbetering moge
lijk is in Leeuwarden. Het onderzoek bevindt zich in een pril 
stadium en het vaststellen van welke wijken hiervoor in aan
merkingen komen en het plan van aanpak worden de komende 
maanden uitgewerkt.

Gezonde voeding?



Dat de Rijksuniversiteit Gro
ningen en Bouwgroep Dijkstra 
Draisma elkaar hebben gevonden 
lijkt daarmee geen toeval. Beide 
partijen hechten veel waarde aan 
duurzaamheid. Zit dit in de genen 
van Biense Dijkstra? Hij lacht en 
vertelt: “Mijn opa en oma van 
moeders kant waren agrariërs en 
voortrekkers van het biologisch 
dynamisch tuinieren. Ze stookten 
op hout om geen gas te verbruiken 
en wilde je de wc doortrekken, dan 
moest dat met een emmer water 
uit de vaart. Het waren wereldver
beteraars op een postzegel. Ik vond 
dat toen onzin, maar ben het later 
erg gaan respecteren. Mijn vader 
reed een Mercedes 200D en dat 
vond mijn oma helemaal niks. Je 
kunt wel zeggen dat de familie van 
mijn vader het kapitalisme verte
genwoordigde en de familie van 
mijn moeder anarchistisch links.” 

Als ondernemer timmerde 
Biense Dijkstra succesvol aan de 
weg, maar ook het bloed van de 
wereldverbeteraar stroomt door 
zijn aderen en nu verenigt hij deze. 
“Het milieubesef kwam bij mij pas 
later. Het is zakelijk ook goed uit 
te leggen, dus het mes snijdt aan 
twee kanten.” 

Dan ferm: “Het is heel gemak
kelijk om te zeggen dat je duur
zaam bent, maar het gaat erom 
wat je doet”. En dus investeerde 
het bedrijf in duurzaamheid. Dit 
leverde de bouwgroep de titel 
meest duurzame bouwer 2016 op 

en ABN Amro beloonde Dijkstra 
afgelopen jaar met een tweede 
plaats in de categorie duurzame 
personen. Biense Dijkstra kijkt er 
enigszins met verwondering naar: 
“Het is bijzonder dat anderen dat 
wat wij doen bijzonder vinden.”

De toekomst is circulair
Dat de toekomst circulair is, is 
voor Dijkstra duidelijk. Volgens 
hem bestaat circulariteit uit drie 
fases: het gebruik van herbruik
bare materialen, het daadwerkelijk 
hergebruik en tot slot hulpstoffen, 
energie en emissie. Bij de renova
tie van de Beurs is gekeken welke 
materialen hergebruikt konden 
worden, maar dit bleek allerminst 
eenvoudig. Bij de vorige renovatie, 
in de jaren tachtig, is een grote 
stalen constructie naar binnen 
geloodst, maar slechts een klein 

deel daarvan wordt hergebruikt 
voor de huidige renovatie. Dijkstra 
weet als geen ander dat circulari
teit nog best een technische uitda
ging is. “Verf bijvoorbeeld is in de 
basis geen circulair product. Ook 
bakstenen en isolatiematerialen 
zijn niet oneindig herbruikbaar.”

Samenwerken als verbindende 
factor
Om meters te kunnen maken op 
het gebied van duurzaamheid is 
het volgens Dijkstra belangrijk om 
samen te werken, want het ei van 
Columbus is nog niet uitgevonden.

“We wekken duurzaam op, 
maar zijn vergeten om duurzaam 
te beperken door het aanpassen 
van gebouwen. Techniek kan dan 
een minder essentiële rol spelen, 
want hoe minder techniek er nodig 
is in een pand hoe beter.” Ook 
de mindset van de samenleving 
moet volgens Dijkstra veranderen.  
“De techniek is niet de uitdaging, 
het besef dat we moeten veran
deren wel. Waarom gaan we er 
niet gewoon voor met elkaar? Ga 
samenwerken, maak keuzes en ga 
verder.” 

Samenwerken is ook de verbin
dende kracht voor het renoveren 
van de Beurs.

“De Beurs wordt op een hele 
mooie manier verduurzaamd”, 
vindt Biense Dijkstra. “De kwaliteit 
van het monument blijft intact én 
we maken een duurzaamheids
slag.” 

Het renoveren van een monu
mentaal pand brengt met zich mee 
dat de betrokkenen iedere stap 
grondig hebben uitgedacht: wat 
te doen met de typisch jaren 80 
constructie? Met de oude geeltjes 
op de begane grond? De originele 
vloer op de eerste verdieping? En 
de rails die dateren uit de tijd dat 
goederen de Beurs in werden gere
den? Een deel van het staal vult nu 

gaten op. De geeltjes, rails en vloer 
worden zo neergelegd en bewaard, 
dat men deze in de toekomst weer 
tegen kan komen. Wanneer dat 
zal zijn? Dat is een vraag waarop 
niemand het antwoord nog heeft.

Meer weten over de renovatie?
Bezoek onze website www.rug.nl/cf. 

Nog voor de malaise in de bouw toesloeg, vroeg directeur Biense Dijkstra 
van Bouwgroep Dijkstra Draisma zich al af: heten we over 10 jaar nog wel 
bouwgroep? Het antwoord daarop weten we nu, maar in de tussentijd 
veranderde wel het nodige. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt 
geworden voor de aannemer, die voor Rijksuniversiteit Groningen/ 
Campus Fryslân het iconische beursgebouw in Leeuwarden renoveert.

DOOR ENGELIEN REITSMA
V.l.n.r Vincent Boswijk, Jesse van Amelsvoort en Bianca Dijkstra  
(Foto: Christiaan Schriemer)

Biense Dijkstra

Restauratie originele trap uit 1880. (Foto: J.O.N.G. 
Architecten)

Verwijdering van het oude binnenwerk. (Foto: Imazzo) Optimale benutting van de ruimte met meerdere 
verdiepingen.Het historische karakter blijft bewaard. 
(Foto: J.O.N.G. Architecten)
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Jesse van Amelsvoort begon 
in september 2017 aan zijn 
promotieonderzoek naar de rol 
van meertalige minderheids
schrijvers in culturele integratie
processen. Na zijn bachelor aan 
het University College Utrecht 
studeerde hij literatuurweten
schap en Europese studies in 
Londen, Göttingen en Gronin
gen. Hij combineert kennis over 
cultuur, maatschappij en politiek 
om te kijken welke ruimte er is 
voor bepaalde schrijvers om te 
bemiddelen tussen meerder
heid en minderheidsgroepen. 
Vincent Boswijk startte in 
oktober 2017 als promovendus 
bij Campus Fryslân. Hij behaalde 
eerder zijn bachelor Scandi
navische talen en culturen en 
master Multilingualism aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
houdt zich bezig met linguistic 
salience, dat bijvoorbeeld valt te 
definiëren als opvallendheid van 
taalkundige variabelen. Hoewel 
het moeilijk is een exacte definitie 
van dit in de taalkunde veelvul

dig gebruikte concept te geven, 
is men het erover eens dat het 
een belangrijke rol kan spelen in 
onder andere verandering van 
taal. Door gebruik te maken van 
technieken zoals eyetracking 
onderzoekt Vincent de invloed 
die deze mate van opvallendheid 
heeft op het verwerken van taal. 
Bianca Dijkstra werkt sinds 
september 2017 aan haar pro
motieonderzoek naar de commu
nicatieve strategieën en daarbij 
onderliggende perspectieven van 
Poolse vrachtwagenchauffeurs 
en hun Nederlandse klanten. Tus
sen haar bachelor Bedrijfsecono
mie aan de NHL en haar master 
Multilingualism aan de Rijksuni
versiteit Groningen werkte ze 
meerdere jaren als supply chain 
professional. Met haar onderzoek 
wil ze bijdragen aan bestaande 
theorieën over het effect van 
meertaligheid op de werkvloer 
en daarnaast de internationale 
samenwerking in de logistiek
sector een boost geven.

RUG/Campus Fryslan is een van de oprichters van het Center 
for Research and Practice in Cultural Continuity. De oprichting 
is het resultaat van  de gezamenlijke inspanningen van de Uni-
versiteit van Warschau, University College London, het Max 
Planck Institute for the Science of Human History, Universiteit 
Leiden en RUG/Campus Fryslân.  Het centrum is gevestigd 
aan de Liberal Arts Faculteit van de Universiteit van Warschau 
en wordt gefinancierd door de Polish Science Foundation.

Het doel van het centrum is om 
culturele en taalkundige diversi
teit wereldwijd te promoten. Dit 
doel wordt bereikt via een aantal 
gefinancierde onderzoeksiniti
atieven. Een voorbeeld hiervan  
is de Horizon2020 Marie Skło
dowskaCurie RISE  beurs met als 
onderwerp ‘Minority Languages, 
Major Opportunities’. Deze beurs 
biedt promovendi de kans om bij 
partnerinstellingen wereldwijd 

onderzoek te doen en daarmee 
kennis uit te wisselen. 

In juni 2018 organiseert RUG/
Campus Fryslân, samen met de 
Fryske Akademy, een internatio
naal evenement rond het thema 
van de sociale en economische 
impact van taalkundige vitaliteit. 
Verwacht wordt dat tientallen 
onderzoekers uit Polen, GrootBrit
tannië, Duitsland en Italië hieraan 
deelnemen.

Het Center for Research and 
Practice in Cultural Continuity, 
de prestigieuze onderzoeksbeurs 
en het komende internationale 
evenement deze zomer, laten zien 
dat RUG/Campus Fryslân zich met 
succes sterk maakt voor minder
heidstalen.

Knowledge Tree VR beoogt 
op een intuïtieve en interactieve 
manier data te analyseren en 
kennis te visualiseren. Knowledge 
Tree VR levert niet alleen een lijst 
met zoekresultaten maar ook de 
relaties tussen die zoekresultaten. 
Zo krijgt de student, de onder
zoeker en/of de betrokken burger 
inzicht in hoe de kennis is georga
niseerd. Het project staat in het 
teken van een van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Ver
enigde Naties: kwaliteitsonderwijs. 
Het project is bovendien gericht 
op het bieden van een innovatief 
en interactief onderzoeksplatform 
voor studenten.

In de toekomst kunnen ver
schillende doelgroepen profite
ren van Knowledge Tree VR. Zo 
kunnen studenten op zoek gaan 
naar inhoud met betrekking tot 
studie, project of essay. Burgers 
zich bijvoorbeeld informeren over 
onderwerpen die in hun sociale 
kring worden besproken. En 
onderzoekers kunnen inhoud over 
hun onderzoeksgebied of project 
samenvoegen en nieuwe literatuur 
toevoegen. Ook voor innovatie is 
Knowlegde Tree VR toepasbaar:  
voor het onderzoeken van trends 
rond een bepaald onderwerp en 
het identificeren van mogelijkhe
den voor innovatieve producten.

Promovendi in meertalig-
heid bij Campus Fryslân 

Nieuw centrum voor  
culturele en taalkundige 
diversiteit

Microsoft Nederland  
slaat handen ineen met 
Campus Fryslân

“De kwaliteit van 
het monument 
blijft intact én 
we maken een 
duurzaamheids-
slag.” 
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Duurzame renovatie voor  
monumentale Beurs 

Promovendi alumni
Het merendeel van de eerste lichting promovendi 
(PhDs) uit de UCF-fase 1 (2010-2013) bevindt zich in 
de afrondende fase van hun promotietraject. Sinds 
april 2016 promoveerden de volgende PhDs: 

Jasper Heslinga (Stenden/Waddenacademie/Rijksuni
versiteit Groningen) promoveerde op 11 januari ‘18 in 
het stadhuis in Leeuwarden op zijn onderzoek genaamd 
‘Synergetic tourismlandscape interactions. Policy, public 
discourse and partnerships’. 
Jeroen Onrust (Waddenacademie/Rijksuniversiteit Gro
ningen) promoveerde op 15 december ‘17 in het stadhuis 
in Leeuwarden op zijn onderzoek naar ‘Earthworm availa
bility as key for the presence of wintering, migrating and 
breeding meadow birds’. 
Uche Obinna (NHL/TU Delft) verdedigde op 20 november 
‘17 in Delft succesvol zijn proefschrift over ‘Smart Grids, 
development at the low voltage household and residential 
areas’. 
Evelyn Bosma (Fryske Akademy/Universiteit van Amster
dam) promoveerde op 2 oktober ‘17 op haar proefschrift 
over ‘Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian 
and Dutch’. 
Jelmer Jeuring (Stenden/Rijksuniversiteit Groningen) 
promoveerde op 6 juni ‘17 in het stadhuis in Leeuwarden 
op zijn onderzoek genaamd ‘Perspectives on proximity 
tourism in Fryslân’. 
Joeri de Valença (Wetsus/Universiteit Twente) verdedigde 
op 10 maart ‘17 succesvol zijn proefschrift over ‘Interfacial 
phenomena during overlimiting electrodialysis’. 
Anna Casadella (Wetsus/Rijksuniversiteit Groningen) was 
de eerste UCF PhD die in het stadhuis in Leeuwarden pro
moveerde. Dit deed zij op 1 april ‘16 met haar onderzoek 
naar ‘Ionselective membranes for the recovery of ammo
nium and potassium’.

De Beurs in cijfers
De ambitie ligt hoog: de Beurs is het eerste monumentale 
onderwijsgebouw van Nederland dat na renovatie volledig 
elektrisch wordt verwarmd. 362 zonnepanelen op het platte 
dak, leveren energie aan een warmtepomp die verwarmt en 
koelt. Nieuw HR+++ glas helpt energieverlies tegen te gaan 
evenals verbeterde isolatie van vloeren en plafonds. Daarmee 
gaat het pand van energielabel G naar energielabel B.
De grandeur van de entrée wordt in ere hersteld, met de toe
gang in het midden van de voorzijde en een lange statige trap 
naar de eerste verdieping. De raamkozijnen aan de voorzijde 
komen tot aan de grond. 

● 5.500 m2 BVO, 4 verdiepingen
●  Ruimte voor 1.000 studenten (Bachelor’s, Master’s, 

PhD) en staf
● 12 project-, onderwijsruimten
● 4 middelgrote onderwijsruimten
● 1 groot Auditorium (op te splitsen in twee zalen)
● 180 werkplekken voor studenten
● 32 werkplekken voor PhD-studenten
● 65 werkplekken voor staf

Het Data Research Centre van RUG/Campus Fryslân is in 
februari 2018 een samenwerking aangegaan met Microsoft 
Nederland en de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniver-
siteit Groningen in het project Knowledge Tree VR. De ambitie 
van het project is om de bibliotheek van de toekomst te ont-
wikkelen die je bezoekt via virtual reality. Door middel van de 
nieuwste technieken, zoals kunstmatige intelligentie en visu-
alisatie, kan de bezoeker toegang krijgen tot vrij toegankelijke 
literatuur in liberal arts and sciences. 



In de Prinsentuin in Leeuwarden staat sinds kort een opmer-
kelijk gebouw. Het is een tijdelijk onderkomen, opgetrokken 
uit hout, in de vorm van een rok. Van april tot en met oktober 
wordt onder moeders rok de veelzijdigheid van meertaligheid 
gevierd. Dertig minderheidstalen presenteren zich elk een week 
lang in dit talenpaviljoen, dat heel toepasselijk MeM heet. Het 
paviljoen is van de Afûk en is onderdeel van Lân fan Taal, het 
taalprogramma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 
2018.

Het Bildts – myn minderhydstaal – had begin april de aftrap. Het 
werd een bruisende week waarin het Bildts in haar facetten gevierd 
werd: muziek, poëzie, kunst, taal en vooral met elkaar het gesprek 
aangaan over taal. Regionale identiteit is in heel Europa hot, en kleine 
talen hebben de ‘gunfactor’. Als de openingsweek iets bewees is het 
wel dat de tijd voorbij is dat elke kleine taal zijn eigen feestje viert. 
Meer dan ooit zoeken kleine talen naar verbinding en samenwerking. 
We mogen een bepaald woord misschien allemaal verschillend uit
spreken, alle kleine talen hebben uiteindelijk hetzelfde doel: preserva
tie.

Een mooi onderdeel van Lân fan Taal is ‘Stimmen’ (stimmen.nl). 
Onder auspiciën van het Department of Frisian Language and Culture 
van de RUG is een app en website gebouwd die ‘raadt’ welk dialect of 
minderheidstaal de gebruiker spreekt.

Na de uitspraak van zo’n vijftien woorden te hebben gecheckt, zegt 
de app dat ik zeer waarschijnlijk uit St.Annaparochie kom. En dat 
klopt. Het is een knap staaltje spraakherkenning, temeer omdat het 
doel is om regionale accenten en varianten te herkennen. Alleen her
kennen dat iemand Fries of Bildts spreekt is niet precies genoeg: de 
app probeert uit te vinden of iemand bv. Dokkumer of Grouster Fries 
spreekt, of toch Stadsfries. 

De app zegt tegelijkertijd iets over de gebruikers ervan. Zo bleek 
onlangs uit een eerste inventarisatie dat gebruikers uit Franeker nog 
maar moeilijk te herkennen zijn. In Franeker wordt redelijk veel Stads
fries gesproken, maar van de 50 gebruikers raadde de app maar één 
keer correct dat iemand uit Franeker kwam. Dat kan betekenen dat 
de app nog verder gefinetuned moet worden, maar ook dat Frane
kers minder vaak hun echte eigen taal gebruiken dan dat Bilkerts dat 
doen. Dat roept weer interessante vragen op over het zelfbewustzijn 
van de taalgebruiker: gebruikt een Bilkert vaker zijn eigen Bildts, dan 
een Franeker zijn Stadsfries? En hoe zit dat in Groningen, waar het 
Gronings ook met diverse lokale varianten te maken heeft?

Daar mogen de onderzoekers zich straks in vastbijten. Ik kan ieder
een aanraden een langs te komen in het talenpaviljoen. Om te voor
komen dat het een Babylonische spraakverwarring wordt, bestaat het 
barpersoneel bovendien uit doven en slechthorenden. Zodat iedereen 
op dezelfde manier  met gebarentaal  zijn koffie of biertje bestelt.

Het zijn niet alleen talen uit het noorden die aan bod komen. Zo 
presenteren o.a. het Drents, Zeeuws, Gaelic, Baskisch en Galicisch 
zich later dit jaar nog. En ik weet zeker dat in veel agenda’s aan de uni
versiteit de week van 20 t/m 27 mei zal zijn aangekruist: dan neemt 
het Gronings een week lang het bewind in deze huiskamer van de taal 
over. Dat zullen ze die Friezen ongetwijfeld luud en dudelk willen laten 
weten.

Gerard de Jong

INGE NUMMERDOR IN 
GESPREK MET HENDRIK 
THELKEN 

“Waarom starten sommige 
mensen een duurzame onder-
neming, terwijl anderen een 
‘normale’ onderneming starten 
of helemaal geen bedrijf opzet-
ten?” Dat wil promovendus 
Hendrik Thelken graag weten. 
Hendrik doet aan het Centre 
for Sustainable Entrepreneur-
ship van RUG/Campus Fryslân 
onderzoek naar het proces van 
intentievorming in duurzaam 
ondernemen.

“Ik ben in februari 2017 gestart 
met mijn onderzoek bij Campus 
Fryslân (CF), heb mijn eerste 
paper inmiddels ingediend en werk 
momenteel aan de opzet van mijn 
tweede project. Wat mij triggerde 
tijdens het opstellen van mijn 
onderzoeksvraag was: ‘waarom 
starten sommige mensen een 
duurzame onderneming, terwijl 
anderen een ‘normale’ onderne
ming starten of helemaal geen 
bedrijf opzetten?’ Welke factoren 
spelen mee in zo’n beslissing? 
Hierdoor kwam ik terecht in een 
interdisciplinair veld van psy
chologie, ondernemerschap en 
duurzaamheid. Ik ontdekte dat dit 
een complex vraagstuk is waarin 
veel variabelen een rol spelen; 
individuele variabelen, je sociale 
context, de instellingen in een land 
bijvoorbeeld. Vele variabelen dus, 
die mogelijk van invloed kunnen 
zijn op het wel of niet starten van 
een (duurzame) onderneming en 
we weten niet welke variabelen 
hierin de belangrijkste zijn”, aldus 
Thelken. 

De ‘big five’ in persoonlijkheids-
kenmerken 
In zijn eerste paper heeft Thel
ken onderzocht hoe iemands 
persoonlijkheid zijn of haar 
toekomstgerichtheid beïnvloedt. 
Voor duurzaamheid is toekomst
gerichtheid een zeer belangrijk 
gegeven. Als je gebruik maakt van 
een bepaalde bron (energie, olie of 
gas bijvoorbeeld) moet je namelijk 
zelf beslissen of je de bron nu wilt 

gebruiken of dat je deze bewaart 
voor toekomstige generaties.

“Aan de hand van een enquête 
heb ik gekeken naar vijf verschil
lende persoonlijkheidskenmerken, 
aan elk van deze kenmerken waren 
10 vragen gelinkt. Het lastige is 
natuurlijk dat een persoonlijk
heidskenmerk niet direct meetbaar 
is. Voor het kenmerk extraversie 
bijvoorbeeld hebben we vragen 
geanalyseerd als sta je graag in het 
middelpunt van de belangstelling 
tijdens feestjes? Wanneer je de 
resultaten van een aantal soortge
lijke vragen met elkaar vergelijkt 
kun je hier tot op zekere hoogte 
conclusies uit trekken. We hebben 
geconstateerd dat sommige 
persoonlijkheidskenmerken de 
toekomstgerichtheid aanzienlijk 
beïnvloeden. Als je meer gewetens
vol bent, ben je eerder geneigd om 
toekomstgericht te zijn bijvoor
beeld. Wanneer je meer extravert 
bent, ben je minder snel toekomst
gericht. Extraverte mensen zijn 
meer gericht op avontuur en direct 
plezier. Dit onderzoek en deze con
clusies zijn op een abstract niveau, 
als je zou willen weten waarom 
dit zo is, zou je op de neurofysio
logische hersenstructuur moeten 
ingaan.”

Toekomstperspectief
Voor zijn tweede project kijkt 
Thelken naar hoe deze toekomst
gerichtheid, en ook het waar
densysteem van de desbetreffende 
onderzoekspersonen, de intentie 
beïnvloedt om een duurzaam 
bedrijf te starten. De enquête zal 
worden afgenomen onder studen
ten van opleidingen als bedrijfs
kunde, opleidingen met betrekking 
tot financiën en ondernemerschap, 
en economische gerichte oplei
dingen. “Mooi aan deze onder
zoeksgroep is dat het merendeel 
van deze studenten nog niet exact 
hebben besloten wat ze later in 
hun leven zullen doen, althans ze 
zijn nog niet begonnen aan hun 
professionele leven. Ik meet in feite 
hun intentie voordat het gedrag 
daadwerkelijk is opgetreden” zegt 
Thelken hierover. “Na deze twee 
theoretische projecten lijkt het 
me mooi om nog een of meerdere 
experimenten uit te voeren.” 

“Het is natuurlijk nog toe
komstmuziek, maar ik hoop er 
uiteindelijk achter te komen wat 
mensen drijft om een duurzame 
onderneming op te zetten en welke 
drijfveren van invloed zijn op deze 
beslissing zodat hier in praktische 
zin rekening mee gehouden kan 
worden, bijvoorbeeld in onder
wijsprogramma’s. Waar zou het 
onderwijs zich op moeten richten? 
Hoe moeten we berichtgeving 
inkaderen, hoe benaderen we het 
onderwerp het beste op een voor 
studenten aantrekkelijke manier?” 

Onderzoek doen bij Campus 
Fryslân
“Omdat Campus Fryslân een jonge 
faculteit is, begonnen de promo
vendi van verschillende vakgebie
den tegelijk aan hun proefschrift. 
Dat ervaar ik als een meerwaarde. 
Bij andere faculteiten hebben 
promovendi vaak een eigen afde
ling waardoor ze weinig contact 
hebben met promovendi van 
andere disciplines. Dit is anders bij 
Campus Fryslân. Hier heb je dage
lijks interactie met mensen die aan 
verschillende onderzoeken werken. 
Als onderzoeker kun je veel baat 
hebben bij andere onderzoeks
velden, er zit vaak een verschil in 
benadering en methodiek.”   

Campus Fryslân streeft ernaar 
om samen met lokale partners 
vraagstukken te onderzoeken en 
oplossingen te vinden. Dit noemen 
we Living Lab (LL) onderzoeks
projecten. Hierin werken studen
ten samen met organisaties aan 
vraagstukken die bij hen spelen. 
De onderzoeksprojecten spelen 
een prominente rol in zowel de 
bachelor Global Responsibility & 
Leadership als in de master Sustai
nable Entrepreneurship. 

Global Responsibility & Leadership
Binnen de driejarige bachelor
opleiding Global Responsibility 
& Leadership van het University 
College Fryslân, voeren studenten 
in het tweede studiejaar een Living 
Lab project uit van twintig weken. 
Ze werken hiervoor samen met een 
partnerorganisatie en leren om een 

echte onderzoeksvraag te verta
len in een vraag voor academisch 
onderzoek. Ze voeren dit onder
zoek uit en vertalen hun bevindin
gen naar een advies. Onze ambi
tieuze bachelorstudenten hebben 
een streng selectieproces doorlo
pen en passen de onderzoeksvaar
digheden die ze in het eerste jaar 
hebben opgedaan graag toe in de 
praktijk.

Sustainable Entrepreneurship
Ook in de eenjarige MSc Sustai
nable Entrepreneurship is de link 
tussen onderwijs en werkveld van 
belang. Tijdens deze master ont
wikkelen studenten wetenschap
pelijke kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor het ontwerpen, 
invoeren en bestendigen van 
succesvol duurzaam ondernemer
schap. Vanaf dag één werken stu

denten samen met organisaties om 
opgedane kennis uit te wisselen en 
te leren van ervaren ondernemers. 
Aan het einde van het academisch 
jaar voeren de studenten een prak
tijkgericht onderzoek uit binnen 
een organisatie.

 
Op de hoogte blijven?
De Living Labs zijn momenteel 
volop in ontwikkeling. Heeft u of 
uw organisatie interesse om deel 
te nemen en wilt u op de hoogte 
blijven? Stuur een mail naar 
livinglabscf@rug.nl.

Onderzoek naar het proces 
van intentievorming in  
duurzaam ondernemen

In ontwikkeling: Living Lab 
projecten Campus Fryslân

Lân fan Taal

“Als je de maat-
schappij verder 
wilt brengen heb 
je bedrijven nodig, 
in die ontwikke-
ling tegelijkertijd 
ecologische en 
sociale problemen 
oplossen, dat is 
een win-win  
situatie.”

Column
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Gerard de Jong is hoofdredacteur van de Bildtse Post en 
daarnaast freelance journalist. Voor Verbindt schrijft hij 
regelmatig opiniërende columns.

Studenten werken in living labs samen met bedrijven (Foto: Peter van der Sijde)Hendrik Thelken

Hendrik Thelken (24) werkt sinds februari 2017 aan 
zijn promotieonderzoek bij Campus Fryslân. Daarvoor 
rondde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen een Master 
International Business and Management en een Master 
in Finance af. Voor de in Duitsland geboren Thelken was 
Groningen een bekende stad. In vergelijking met Nürn-
berg, waar hij zijn bachelor in International Business aan 
de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
behaalde, vindt hij Groningen een gezellige en kleinere 
studentenstad met een aangename flair. Het was met 
name de reputatie van de Rijksuniversiteit Groningen die 
Thelken over de grens trok. “Leeuwarden en Groningen 
verschillen mijn inziens niet veel als je kijkt naar het ver-
rassende aanbod van kleine winkels en gezellige cafés. Er 
heerst een ontspannen sfeer, ik voel me hier op mijn gemak.”

Top 5 redenen om met uw  
organisatie mee te doen:

1. Breng een ander perspectief in uw organisatie.
2.  Los fundamentele vragen op met de hulp van  

‘extra mankracht’ .
3. Vind (en test) uw toekomstige werknemers.
4. Draag bij aan de ontwikkeling van jonge talenten.
5. Word onderdeel van het Campus Fryslân netwerk.

Studenten volgen lessen in onder 
andere economie, politieke weten
schappen, global health, informa
tietechnologie, psychologie, earth 
& environment en leiderschap. 
Daarnaast doen ze vaardigheden 
op in onderzoek en interculturele 
samenwerking. Na een brede basis 
in jaar 1 specialiseren zij door de 
keus voor een van de drie Majors 
te maken: Responsible Planet, Res
ponsible Governance en Responsi
ble Humanity. 

In deze rubriek lichten we steeds 
een van de 17 ontwikkelingsdoelen 
uit en laten we zien hoe deze in het 
programma aan bod komt. Deze 
keer is dat SDG 12: Verantwoorde 
productie en consumptie.

SDG 12: Verantwoorde con-
sumptie en productie 
Dit doel gaat over het efficiënt 
inzetten van hulpbronnen en 
energie. Het bevorderen van een 
duurzame infrastructuur en het 
faciliteren van toegang tot basis
diensten. Bij verantwoorde produc
tie en consumptie horen groene 
en fatsoenlijke banen. Tot slot gaat 
SDG 12 over een betere levens
kwaliteit voor iedereen. Subdoel
stellingen zijn onder meer: het voor 
2030 substantieel verminderen 
van afval door preventie, reductie, 
recycling en hergebruik. Daarnaast 
het creëren van bewustzijn voor 
duurzame ontwikkeling en voor 
levensstijlen in harmonie met de 
natuur. 

In het GRL bachelorprogramma 
komt SDG 12 onder andere aan de 
orde bij de de vakken over earth 
& environment: hoe produceer  
je op duurzame wijze materialen 
en producten? Bij economie en 
politieke wetenschappen: wat is 
een circulaire economie, welke rol 
kan de overheid hierin spelen? En 
de psychologie vakken: hoe werkt 
gedrag en hoe werkt  gedragsver
andering?

Ook in de onderzoeksstages, de 
Living Labs, kunnen studenten met 
SDG 12 aan de slag. Bijvoorbeeld 
door samen met lokale partners te 
onderzoeken hoe we met behulp 
van nieuwe technieken op een 
duurzame manier energie kunnen 
winnen.

Tot slot willen we ook een voor
beeld zijn voor onze studenten. 
Daarom werken we vanuit het 
University College actief samen 
met de Green Office om te kijken 
naar verantwoorde productie en 
consumptie in bijvoorbeeld de 
kantine van de Beurs.

Sustainable Development Goals  
als inspiratiebron

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties

SDG 12: Verantwoorde  
consumptie en productie

De Verenigde Naties heeft 17 duur-
zame ontwikkelingsdoelen opgesteld. 
Deze Sustainable Development Goals 
(SDGs) vormen een mondiale agenda 
om te werken aan ‘een betere wereld 
in 2030’.  Het University College Frys-
lân hanteert deze ontwikkelings-
doelen als inspiratie/basis voor de 
bacheloropleiding Global Responsibi-
lity & Leadership.  
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Column
Linde van de Kuijt is masterstudente in Leeuwarden en  
studentassistent bij Campus Fryslân
(Foto: Reiny Bourgonje)

Anouk Giezen (23), Cultural 
Geography
“Ik heb bijna altijd al in Leeuwar
den gewoond. Alleen tijdens mijn 
bachelor Sociale Geografie en 
Planologie woonde ik twee jaar 
lang in Groningen. Ik hoorde dat 
de master Cultural Geography, 
een van de leukste vakken uit het 
eerste jaar van mijn bachelor, 
naar Leeuwarden werd verplaatst, 
dus verhuisde ik mee terug naar 
mijn thuisstad. Leeuwarden zit 
vol met kleine onbekende hofjes, 
binnentuinen en straatjes. Ik vind 
het heel rustgevend om hier te 
fietsen, wandelen of even te blij
ven hangen. Ook omdat er zoveel 

verhalen zijn over deze onbekende 
plekken. Wanneer ik van huis ga, 
sta ik al snel op de Voorstreek. 
Elke keer als ik dan over de gracht 
naar de Bonifatiuskerk kijk, vind 
ik dat mijn stad toch wel ontzet
tend fotogeniek is.”

Irina Dragomir (25), Cultural 
Geography
“Ik woon niet meer in Leeuwar
den. Tijdens mijn bachelor moest 
ik vier keer per week naar Gro
ningen, dus ben ik daarnaartoe 
verhuisd. Later schreef ik mij in 
voor de master Cultural Geo
graphy maar toen wist ik nog niet 
dat de colleges in Leeuwarden 

zouden zijn. Omdat ik wel vier jaar 
in Leeuwarden heb gewoond voelt 
het alsof ik ieder hoekje van de 
stad ken. Ik houd van pop podium 
Neushoorn en de Prinsentuin. 
Overal in Leeuwarden hoor je 
mensen Nederlands of Fries 
praten maar in Neushoorn hoor 
je vooral muziek. Het is een hele 
andere ervaring vergeleken met 
andere plekken waar je kunt 
studeren of koffie kunt drinken. 
Wanneer ik nu in Leeuwarden ben 
merk ik dat de Culturele Hoofd
stad heel veel heeft gebracht, 
de stad is veel internationaler 
geworden.”

Leeuwarden 
Studentenstad
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Sinds afgelopen september volg ik de master Environmental & Energy 
Management. Ik had keuze uit meerdere masters in dit vakgebied, maar 
een klas met zoveel diversiteit aan culturen, dat trok me wel. En dan 
bedoel ik écht veel diversiteit. We zijn met 35 studenten, waarvan 5 
Nederlanders, 2 Spanjaarden, een Griek en een Belg. Dat zijn de enige 
Europeanen. De rest is van buiten Europa; waarvan Pakistan, Vietnam, 
Mexico, Brazilië, Ghana en Indonesië een aantal voorbeelden zijn.

Nu had ik mega veel zin om te beginnen, toch was het even afwachten 
hoe het zou zijn om een jaar om te gaan met mensen met zo’n verschil
lende achtergrond. Ik had tenslotte ook besloten om naar Leeuwarden te 
verhuizen en niet terug te gaan naar Groningen, waar de meerderheid van 
mijn vrienden woonde. Ik dacht, áls ik dan weer ga studeren, vind ik het 
ook belangrijk om te integreren in de groep. Zowel binnen als buiten de 
studie. Nou, dát is gebeurd.

Het leuke aan zoveel diversiteit is de groepsdynamiek. Iedereen beleeft 
een les verschillend. Als Nederlander ben je gewend om actief mee te doen 
en vragen te stellen. Dat is verre van vanzelfsprekend in sommige andere 
culturen. Daar ga je zitten in de klas en je luistert. Dat vond ik soms wat 
moeilijk te bevatten. Nu werd ik laatst van mijn stuk gebracht door mijn 
studiegenoot uit China. Hij zei nooit wat en was meestal met zijn mobiel 
bezig. Ik dacht dat hij ongeïnteresseerd en onvoorbereid was. Totdat ik 
met hem ging samenwerken. Wat bleek, hij was het tegenovergestelde 
van ongeïnteresseerd. Hij had super goede ideeën, maar kon zich beter 
uitdrukken op papier en was niet gewend om wat te zeggen in de klas. Hij 
zoog alle kennis op als een spons en aantekeningen waren dus niet nodig 
in de les. We hebben samen een goede opdracht ingeleverd.

Verder heb ik ook veel geleerd van de verschillende visies. NietEuro
pese landen hebben toch een heel andere kijk op hoe de wereld in elkaar 
zit. En op hoe wij de dingen in Nederland aanpakken. Het heeft mij nieuwe 
inzichten gegeven. Naar mijn mening kom je tot sterkere en creatievere 
oplossingen als je interdisciplinaire achtergronden bij elkaar zet.

Ook zijn een aantal studiegenoten vrienden geworden. We eten vaak 
samen. Vooral mijn Egyptische studiegenoot kookt heerlijk. Commentaar 
op het Nederlandse eten is daarbij niet ongewoon. Ze denken nog steeds 
dat wij alleen brood en gefrituurde snacks eten.

Ik denk dat ik binnenkort maar eens een poging ga wagen om ze op 
andere gedachten te brengen. Hoe leuk ik het ook vind om met andere 
culturen om te gaan en ervan te leren, af en toe is het niet erg om wat 
Nederlandse trots te laten zien.

Linde van de Kuijt

De Bonifatiuskerk, gezien vanaf de Voorstreek 
(Foto: Christiaan Schriemer)

Poppodium en café Neushoorn.  
(Foto: Christiaan Schriemer)

De multiculturele 
master 

Het aantal studenten dat een HBO-bachelor of een academi-
sche master in Leeuwarden doet, bedraagt ongeveer 23.000. 
Wat vinden zij leuk aan Leeuwarden? En wat is hun favoriete 
plek? Deze keer vroegen wij dat aan twee studenten van de 
master Cultural Geography.

DOOR CHRISTIAAN SCHRIEMER
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