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Tot op heden kent de ontwerpersopleiding Technische lnformatica slechts d6n
afgestudeerde die werkzaam is in het buitentand. Ats rechtgeaard,,xoorrr;"-/ld

heeft Eelco Vriezekolk daar een exotisch land voor uitgekozen. tn dit artiket
verhaalt hij van zijn werkeruaringen aan \Jniswa, de lJniversiteit van Swazitand.

It wert voor een universiteit" Ik geef les, Computer Science, in het Engels, aan studenten voor
wie dat ook een tweede ta:rl is. Ik rn:nk proefwerken, kijk ze na, en leg het handjevol studenten
uit waiuom de punten 6cht niet verhoogd kunnen
worden. Ik verzorg de computers, installeer sclftware, maak accounts voor studenten en staf, doe
de backups, en in het algemeen probeer ik ervoor
te zorgen dat de machines ieder moment van de
dag beschikb:ur zijn. Ik beheer het afdelingsbudget, vertegenwoordig de afdeling tijdens vergaderingen en bij de hoge omes in het administratie
gebouw, en zorg ervoor drrt de afdeling niet alleen
nu, martr ook over vijf jur voldoende staf en appiratuur heett. En altijd is er nog wel tijd over orn
mensen wat advies te geven: de universiteitsbibliotheek die 80.000 getypte kaafijes wil vervangen
door een 'Library Information System', de adlninistratie die nog niet weet d.rt ze een lnternet aansluiting wil, of de buunnan die niets virn virussen
weet, maiir wel telkens zo'n stuiterend balletie over
zijn scherm kdjgt. En dzrn te beclenken clat ik
"juist
voor de vakanties naar Swzziland kwarn.

Swaziland
Swiziland ligt in zuidelijk Afrika, een gebied dar
de laatste piuu jazr nogal in beweging geweest is.
Ingeklemd tussen de burgeroorlogen in Zuid Afrika
en Mclzzunbique, heeft het een bewonderenswaardige vrede weten te handhaven. In de regio zijn
er diur nog Lesotho ("Lesoetoe"), bij gerucht het
land met het hoogste en laagste punt van de wereld, Botswana en Namibia, met hun woestijnen,
en Zimbabwe, C€n van de mooiste landen. maar
door de toeristenindustrie gelukkig nog nauwelijks
ontclekt.

Vergeleken met deze liurden heett Swazitand het
lang niet gek gedzuur. Het is niet rijk, rnzr:r welvarender dan veel :ndere landen in Afrika, en heeft
nooif een grote burgeroorlog of onafhankelijkheidsstrijd gekend. Het is klein (de hetft van de op-

pervlakte van Nederland. met 800.000 inwoners),
en bestaat uit 6en etnische groep. En die stirbilitert
houdt het ondanks de regeringsvorrn: een absolute
monarchie die we in Europa sinds de Franse Revolutie niet meer gekend hebben, De Swazi's hebben
letterlijk een heilig onrzag voor hun koning ("Ngwenyama", de Leeuw) en koningin-moecler ("Ndlovukazi", de Vrouwtjes Olifzur|, wazudoor de demokratisch gedrienteerde dissidenten. zeker op het
platteliurd, niet op al te veel steun hoeven te rekenen.

Sinds oktober vorig jaar is het parlement naar huis gestuurd, in afwachting van de verkiezingen die
dit jaar gehouden moeten worden.
Hoewel de oudere Swazi's wel
eens gesrcmd hebben (vlak na de
onafhankelijkheid) is er een edukatie kommissie op pad om mensen
uit te leggen hoe belangrijk de verkiezingen zijn. Er stond een ingezonden brief in de krant, van ie-

mand die vond dat vrouwen zich
niet kandidaat zouden mogen stellen: "Hoe kan immers een andere
man mijn vrouw zo goed kennen,
dat hij op haar zou willen stemmen?"
Diezelfde Ngwenyiuna is uiteraard rektor van cle
Universiteit van Swaziland, Uniswa. De universiteit, de enige van Swaziland, heeft ongeveer 1800
studenten. Tot het rnidden v:ur de jaren zeventig hadden Botswana, Lesotho en Swaziland samen
6Cn universiteit (UBLS), met ieder een campus in
Gaborone, Roma en Kw:rluseni. Ma:r als land tel
je niet mee in de wereld als je niet minstens een
eigen vliegtuigmaatschappij, universiteit en leger
hebt. Toen de campus in Roma zich onafhankelijk verklaarde, en NIIL Q.{ational University of
X-esotho) werd, hebben Botswana en Swazilzurd de
samenwerking nog tot het begin van de jaren tach-
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tig doorgezet. Studenteniuurtallen waren toen zo
groot, dat een verdere splitsing de rneest prakti-

aard zijn er ontelbare dialekten (vaak tienurllen in
6dn land), maar in de hogere banen kun je met 6f

sche oplossing leek.

Engels

In Sw:ziland hebben al sinds UBLS twee campussen bestaan: een kleine cainpus in Luyengo,
midden in het heuvelachtige, vruchtb:re landschap
v:ur het middleveld, wzur de Faculty of Agriculture gevestigd is, en de hoofdcalnpus in Kwaluseni,
wzur de :rndere fakulteiten en de administratie ge-

huisvest zijn. Ik werk in Kwaluseni, ma:r woon
tussen de koeien in Luyengo. Omdat beide plzntsen 25 kilometer van elkruu liggen (en de weg is
volledig geasfalteerd) geeft die splitsing geen grote
problemen.

6f Frans vrijwel overal terecht. Zuidelijk
Afrika is grotendeels engelstrlig, wat betekent dat
in de lagere kl:ssen van het middelba;r onclerwijs
volledig op Engels wordt r:vergesch;rkeld" Uni-

versiteiten (uizonderingen zoals de afrikaanshlige
universiteiten daargelaten) zijn volledig engelstalig. Daarentegen is voor Nederlandse studenten
Engels echt een vreemde taal, en korn je met alleen Engels in Europa een stuk minder ver. Het is
clus niet verwonderlijk dat akadernici uit westerse
landen veel minder rnobiel zijn dzur hun kollega's
uit minder ontwikkelde landen. Wat dat betreft
kunnen we zeker een goed voorbeeld aan hen nemgfr.

Op enkeie kilometers na he> iK elk
stuk asfaltweg in Swaziland at ge-

zien. Hele

steden zijn alleen via

'dirt roads' bereikbaar. ln het regenseizoen kan dat soms voor problemen zorgen, maar de wegen
worden goed onderhouden. ln hei
hele land geldt een snelheidslimiet
van 80 kmph, maar zelfs ap dir[ ro-

ads is het moeiliik ie daar aan te
houden.
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pa,ssende voortzetting

Internationaal georiinteerd
Slechts een tiaktie viur de akademische staf besfturt
uit Swazi's. De meesten komen uit andere Afiikinnse landen, Midden-Azi0, en een handjevol Engelsen, Neclerlurders en Vla"rningen. (Het zal wel

toeval zijn dat, op de oud-kolonialen na, alle Europeanen iuur Uniswa Nederlindstrlig zijn.) Die
diversiteit minkt het czunpusleven interesszurt, helemaal vergeleken met een universiteit als de TUE,
wiur het:urnhl buitenlanders in een afdeling va.:rk
op de duirnen van 66n hand te tellen is. Ik begin me daanlm af te vragen wat de achtergrond is
van uitspraken dat Nederliurdse studenten (en zeker
ontwerpers) meer internationiurl geOrienteerd rnoeten zijn. In Afrikaanse landen is het heel gewoon
om duizenden kilometers van je geboorteplaats te
g:nn werken. Dzuu zijn natuurlijk twee beliurgrijke
oorzaken voor. Ten eerste vind je in Afiika een
goede baan niet niuNt de deur, zodat je bijna ge-

dwongen wordt om te emigreren. Die situatie is
in de westerse wereld volkomen imders. Een Nederlandse infonnaticus vindt binnen enkele weken
een baan in Nederlzrnd. zonder maar 66n moment
over de grenzen te hoeven kijken. Ten tweede zrjn
de taalbarri0res in Afrika een stuk kleiner. Uiter-

:rls 6€n vrur de tweede-

generatie kursisten, aan de ontwerpersopleicling
Technische lnfbnnatica. Mijn redenen diurvoor
wiren voor mij vrij duidelijk: ik had het gevoel
net lekker op gang te zijn in infonnatica. en het
TLi diplorna kwam mij na nog geen 4l jrur studeren te vroeg. Technische infonnatica had altijd
aI mijn interesse. zodat de opleiding een mooie,

leek. Achteraf bleken en-

kele vakken in de opleiding toch akadernischer diur
ik verwachtte. Maar drufiegenover stonden imdere vakken die rvdl :um mijn verwachtingen voldeden, plus het grote ontwe{pprojekt en het hele
idee achter de opleiding. Als ik kritiek zou mogen geven op de opleiding, zou het rnij toch betcr
hebben geleken om meer keuzevrijheid in het curriculum te brengen. Grootste pluspunten v:n de
opleiding lijken me de sfeer (ergens in het midden
tussen student-zijn en een betaalde baan hebben),
het grote ontwerpprqekt en vakken zo:rls 'Technical Writing and Editing' (TWE) en de 'Kornmunikatie Kursus'. De andere vakken lijken nuttig,
ma:Lr ik kan dat op dit moment nog rnoeilijk beoordelen. Zo vonnde het blok Fonnele Specifikatiemethoden een groot deel van het curriculurn.
mur daiu doe ik op het moment erg weinig meer.
Een pre- en postkonditie willen er bij de studenten
nog wel in, zolang ze ze rnafir niet zelf hoeven op
te stellen. En irf en toe probeer ik weer eens een
assertie, en zolang die in de stijl zijn van {:r > 3}
giurt het nog, maar bij {:r; > y} ben ik de helft
van de klius al weer kwijt. In rnijn huidige baan
doe ik bus vrij weinig met de vakken viur cle opleiding. Eigenlijk alleen TWE is van dagelijks nut"
De 'Kommunikatie Kursus' is van waarde" mrur is
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Waarom Swaziland?

niet direkt toepasbaar in een totaal zurdere kultuur
en kontekst. Zo is het voor Swazi's erg onbeleefd
om het op welke manier dan ook oneens [e zijn
lnet een ander (de sterkste verbale tegenstiurd die
je kunt verwachten is: "Ja, dat is natuurlijk hele-

Hoe komt iemand nu verzeild in Swaziland (wat je
toch vrij objektief "het andere eind van de wereld"

maal wair. maar zou het misschien toch niet zo
kunnen zijn dat...'l"), zodat de meeste technieken
voor efficiente kommunikatie juist averechls werken. Door de kursus ben ik me eerder bewust v:rn
dit soort situaties; het is natuurlijk erg gevaarlijk
om te snel te denken dat men het mgt je eens is,
of om verbaal over mensen heen te lopen. Toch
denk ik dat mijn baan a.rn Uniswa ook professioneel een uitdaging is. Er wordt op allerlei plaatsen
geautomatiseerd, miur er zijn rn;urr weinig lnensen
die dat met een duidelijke strategie en visie kun-

nische Infonnatica, maar omdat

nen onderbouwon. Edn vzrn de interessiurtere pro-

jekten is om Uniswa op het Intemet aangesloten
te kdjgen en een computer netwerk op te zetren
in Swaziland. Da.rrnaast zit ik als expert in diverse kommissies. Ik reserveer bewust tijd orn via
boeken en v:rkbladen op de hoogte te blijven viur
technische ontwikkelingen, en denk niet dat een
verblijf in Swaziland dzuubij een handicap is. Via
miniprojektjes met een kollega die ook in software
engineering geinteresseerd is, blijfik zeker ook bezig met softwzue ontwikkeling. Al met al iijkt her
me duidelijk dat werkcn in Swaziland geen professionele stilstand hoeft te betekenen.

De universiteit biedt helaas niet de
mogelijkheid om Siswati te leren.
Daar is ook geen echte noodzaak
voor, omdat bijna iedereen goed
Engels spreekt. Siswati heeft een
vrijwd fonetische speiling, omdat
het nog relatief kort een geschreven versie kent. Het heeft een aantal vreemde klanken, zoals'hl', wat
uitgesproken wordt als een 's' maar
met je tong tegen je verhemelte

gedrukt" Vrijwel onmogelijk

zijn
de voor ons vreemde klik-klanken:
een 'c'wordt uitgesproken door het
puntje van je tong tegen je tanden te drukken, en dan snel weg
te trekken. Van 66n van mijn studenten, Gcina, krijg ik met de beste
wilvan de wereld de naam niet uitgesproken...

kan noemen)'l De VU in Amsterdiun heeft een
aanud projekten lopen met Uniswa, en zette een
bericht op UseNet toen daar een infonnaticus nodig was. Ik reageerde, maar kreeg te horen dat in
de valsrture al was voorzien. Begin l99l kreeg ik
mijn diploma van de Ontwerpers Opleiding Tech-

ik nog verwikkelcl

was in een meningsverschil met de Nederlandse
krijgsmacht, w:rs ik niet in de positie een interess:mte bazur in Nederland te zoeken. Voor korte tijd
heefl de TUE mij in dienst genomen, zodat ik her
"Druid" projekt tot een passend einde kon brengen. Tijdens de l&ltste m:nncl hoorde ik clat de ;rl
aangenomen kandidmt niet op wrs komen dergen,
en dat Uniswa echt dringend om een infonnaticus
verlegen zat. Dan ga:ur zaken plotseling heel snel,
en voordat iedereen (niet in het minst ikzelf) in
de gaten had wat er aan de hand was, zat ik in
het vliegtuig n:uu Sw:ziland met alleen een koffertje kleren, een pair diktaten en boeken, en een
laptopje ats fysieke bagage. Gesetteld raken in een
vreemd liurd is natuurlijk niet eenvoudig. Mzuu het
hzrngt erg van jezelf af of het rnakkelijk is of niet.
Sommigen zijn z6 gewend aan 66n bepaalde manier virn leven, d:rt ze rnoeilijk ergens :urders kunnen aarden. Ik ken meerdere gevallen van mensen
die een kontrakt aanniunen bij Uniswa, om dat al
na een piuf miumden te verbreken en te vertrekken. Anderen, wiuronder ik. vinden het niet zo'n
probleem of juist zumtrekkelijk om te leven in een
exfeem rustige omgeving, en in een vreemde kultuur. Als je wil is a.lles te koop en te krijgen (er is
een bioskoop, in allebei de steden zijn moderne supermarkten, en elk boek kan besteld worden), ma:r
je moet geen snelheid of efficientie verwachten.

De koninklijke clan heeft de achter-

naam "Dlamini"" Dat is de grootste
clan van het land: meer dan 10/o

van de mensen is een Dlamini.
(De meesten zijn uiteraard maar
in de verte verwant aan de koning.) Andere bekende namen zijn
Mamba, Shongwe, Hhlophe, Vilakati en Zwane. ln een traditioneel
huwelijk kan een man met zoveel
vrouwen trouwen als hij zich kan
veroorloven (de bruidsschat wordt
betaald in vee), maar hij mag niet
trouwen met een vrouw uit zijn eigen clan. dus met dezelfde achter-

l0
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naam. Daarom vindt je ook dagelijks berichten in de krant van
mensen die beweren onecht kind te

zijn, en hun naam willen veranderen in die van hun bioloqische vaoer.

Ook wordt je als blanke duidelijk anders behmdeld. Dat heeft soms voordelen, maar is meestal
alleen marr emburrussing. V&tk reageren mensen
erg opgelucht als ze erachter komen dat je geen
Zuid-Afrikaan bent. Natuurlijk willen lifters alleen
maiu beleefd zijn als ze "Dzrnkie Baix!" zeggen,
maar ik voel me daar niet gem:rkkelijk bij.

Het land, de kultuur, de natuur, en de vakmties.
Niemand zal het me kwzrlijk nemen als ik toegeef dat die de belangrijkste redenen waren om
hier niuutoe te komen. Vennijd de grote, luxueuze
hotels, en er blijken honderden prachtige, kleine
campings te zijn, waar je het als trekker uitstekend
kn vinden. Het is leuk om te zien hoe de tent

v:m

je luidruchtige

buren geplunderd wordt door

een troep apen, miur uiteraard minder leuk ais je
ze de hele volgende nacht ook aan jouw tent hoort

friemelen. En wat te doen als je 's morgens uit
je siaapzak kruipt en ontdekt dat de waarschuwing
v:m de ranger dat "er in het rneertje krokodillen
zitten, maar dat ze meestal (!) urn de andere oever
liggen" niet alleen bedoeld was om je op stzurg te
j.rgen.

Nee, voor in juni 1994 rnijn huidige kontrakt
afloopt moet ik heel h:rd nadenken wat ik wil garul
doen. Ik wil gr:ng een traan meer in de technische
kant van de infonnatica, mafir ik heb ook geleerd
dat Nederland niet het 6nige kurd is om in te leven^ Met een hele a:rdbol om uit te kiezen wordt
de keus er niet eenvoudiger op.
n

lr. Eelco Vriezekolk heeft de ontwerpersopteiding Technische lnformatica voltooid en werkt
momenteel als dacent aan Uniswa, de Universiteit van Swaziland.
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