
Taalcursus scoort

Er is veel animo voor Dutch & More, de SMALL PRIVATE ONLINE COURSE (SPOC) die het 
Academisch Talencentrum en het Online Learning Lab speciaal ontwikkelden voor internationale 
studenten die in Leiden komen studeren. Gea Hakker, directeur van het Academisch 
Talencentrum: “We gokten op 500 aanmeldingen, maar uiteindelijk zijn het er meer dan 1300 
geworden. Als studenten de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen ze daarna met 
korting een klassikale taalcursus doen. Alle vervolgcursussen waren ook snel volgeboekt, we 
hebben zelfs extra groepen moeten vormen.” Dutch & More is opgesteld in het kader van de 
notitie Taalbeleid van de Universiteit Leiden. Via de vaste onderdelen als vocabulaire, grammatica 
en zinsoefeningen leren studenten de Nederlandse taal kennen. De lessen zijn gebaseerd op 
scenario’s uit het leven van een internationale student van Universiteit Leiden. Zo komen onder 
andere de Leidse markt, een studentenhuis en de Campus Den Haag voorbij. 

Groen licht voor BA Urban Studies 

Eind november gaf de NVAO toestemming om te starten met een nieuwe Engelstalige 
bacheloropleiding, Urban Studies. Dit is de eerste bacheloropleiding in Nederland die 
zich vanuit een geesteswetenschappelijke achtergrond richt op complexe problemen in 
stedelijke gebieden. In tegenstelling tot andere Urban Studies-opleidingen in Nederland 
bevat deze studie geen geogra� e of planologie, maar richt ze zich onder andere op 
cultuur(verschillen) en (straat)taal van grote steden. Nu de wereld meer en meer 
verstedelijkt, is er ook meer vraag naar afgestudeerden die vanuit verschillende hoeken 
naar een probleem kunnen kijken en kunnen meewerken aan een oplossing. De opleiding 
start in september 2018 in Den Haag en is een samenwerking van vijf faculteiten: Sociale 
Wetenschappen, Rechten, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Governance and Global 
A� airs en Geesteswetenschappen. 

onze faculteit gericht beleid 
op deze onderwerpen (die 
overigens eveneens universitaire 
speerpunten zijn) en is er 
een concreet actieplan. “Ons 
uitgangspunt is dat iedereen 
erbij hoort en tot zijn recht 
moet komen, ongeacht zijn 
of haar achtergrond”, vertelt 
Janneke Jansen, die als facultair 
coördinator diversiteitsbeleid 

Voorbeelden zoals de
 genderneutrale 
kinderkleding van de HEMA 
en het besluit van Unilever om 
te stoppen met stereotypen 
in reclame, onderstrepen dat 
diversiteit en inclusiviteit de 
maatschappij fl ink bezig houden 
(ook binnen de universitaire 
wereld staat dit vraagstuk hoog 
op de agenda). Sinds 2015 voert 

medeverantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het actieplan. 

Betere genderbalans
De faculteit zet zich in 
voor onder andere een 
betere genderbalans onder 
medewerkers. Diverse 
maatregelen zijn genomen om 
meer vrouwelijke hoogleraren 
aan te trekken. “Het ziet er nu 

positief uit”, licht Jansen toe. “Het 
streven is om in eind 2019 37% 
van de hoogleraarsposten door 
vrouwen te bezetten en daar zijn 
we al bijna. Maar we moeten alert 
blijven.” Aandacht is er ook voor 
de zogenaamde leaky pipeline, 
het verschijnsel dat weliswaar 
meer vrouwen dan mannen 
zich inschrijven voor een studie, 
maar dat veel vrouwen a� aken 

in de loop van het academische 
carrièrepad. Met het vorig jaar 
gestarte mentorprogramma voor 

‘Ik merk al dat 
het werkklimaat 

verandert’ 

vrouwelijke wetenschappers 
hoopt de faculteit meer vrouwen 

te ondersteunen en zo binnen te 
houden.

Culturele diversiteit aanjagen
Niet alleen de genderbalans 
is belangrijk. Om de culturele 
diversiteit te stimuleren wil de 
faculteit meer wetenschappelijke 
medewerkers met een andere 
culturele achtergrond aantrekken. 
Bij de werving worden naast  �
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‘We zijn eigenlijk al te laat’ In het P.J. Vethgebouw Drie vragen aan Florian Schneider

Et al  Over mijlpalen van FGW en de FGW’ers 

Als zelfs de commercie inspeelt op (het einde van?) hokjesdenken, dan is 

er wat aan de hand in de maatschappij rond diversiteit en inclusiviteit. Voor 

FGW.nu is het aanleiding om de stand van zaken bij Geesteswetenschappen 

onder de loep te nemen. Wat is tot nu toe bereikt? Hebben alle medewerkers 

en studenten het gevoel dat ze erbij horen?

Diversiteit: 
de stand van zaken 



Organiseer een StepTalk

De Spaanse Trap in het Wijnhavengebouw 
is de plaats voor een nieuwe reeks lezingen, 
presentaties en debatten: de StepTalks. De 
onderwerpen lopen uiteen, maar de StepTalks 
hebben met elkaar gemeen dat ze inspirerend, 
afwisselend en relevant zijn – én natuurlijk dat ze 
plaatsvinden op deze bijzondere plek in de hal van 
de Haagse Campus. Een paar voorbeelden: Alfred 
Scha� er, gastschrijver 2017 van de universiteit 
Leiden, vertelde in november over schrijverschap 
en poëzie. Daarnaast was er een lezing over het 
eten van de toekomst, zoals eiwittransitie, lokale 
groente en no waste, door de duurzame Dutch 
cuisine chef Bas Cloo. Alle studierichtingen en 
instituten van de universiteit kunnen het initiatief 
nemen voor een StepTalk, zodat studenten en staf 
uit het hele scala aan studies zich aangesproken 
voelen. Wil je ook een StepTalk organiseren? 
Stuur een mail met je idee naar 
events@cdh.leidenuniv.nl.

Baár naar Brussel

Historica Monika Baár, leider van het ERC project 
Rethinking Disability, is een van de zeventien 
onderzoekers die uitgekozen werden voor het 
‘MEP-Scientist Pairing Scheme’ van het Europees 
Parlement in 2017. Tijdens de ‘Brussels week’ 
in november werden deze wetenschappers 
gekoppeld aan parlementariërs om zo de afstand 
tussen beleid en onderzoek te verkleinen. Baár 
bezocht Dr. Adam Kosa, jurist en de eerste dove 
parlementariër en gebruiker van gebarentaal in de 
geschiedenis van het EP. Baár: ”Tijdens het bezoek 
kreeg ik de kans mijn onderzoek te presenteren 
aan de leden van het Europese Parlement en 
andere onderzoekers. Samen met Adam Kosa 
bezocht ik vergaderingen van de parlementaire 
commissies. Dankzij deze uitwisseling kreeg ik een 
goede indruk van de werkwijze van het Parlement. 
En ik hoop natuurlijk dat mijn presentatie een 
goede indruk in Brussel heeft achtergelaten.”
Monika Baár onderzoekt de mondiale impact van 
het Internationale jaar van gehandicapten (1981). 
Dat jaar lijkt een omslagpunt te zijn geweest in de 
manier waarop er wereldwijd naar handicaps werd 
gekeken. Ruim 10% van de wereldbevolking heeft 
een beperking en dat percentage neemt eerder 
toe dan af. Hoe werden handicaps wereldwijd een 
vraagstuk en wat is de betekenis van dit concept 
in een multiculturele wereld? Meer informatie 
daarover is te vinden op de website van het 
project: http://rethinkingdisability.net
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vrouwen ook andere minderheden 
aangemoedigd om te solliciteren.
Volgens Aya Ezawa, universitair docent 
Japanstudies en lid van de stuurgroep 
Diversiteit, hee�  de aandacht voor het 
onderwerp binnen de faculteit eff ect. “Het is 
vanzelfsprekender om ermee bezig te zijn. 
En hoewel de eerste stappen pas genomen 
zijn, merk ik al dat het werkklimaat 
verandert. Een faculteit met meer vrouwen 
en meer docenten met een internationale 
achtergrond gee�  een inspirerende 
werksfeer, de gesprekken zijn anders en 
je leert nog meer van elkaar.” Toch zijn er 
volgens Ezawa nog wel wat verbeterpunten 
te noemen, vooral op beleidsniveau. “Daar 
ontbreekt vaak de inbreng van docenten 
met een internationale achtergrond, omdat 
de taal een barrière vormt. Natuurlijk 
moeten internationale medewerkers het 
Nederlands op een zeker niveau machtig 
zijn, maar eff ectief deelnemen aan 
vergaderingen in het Nederlands vraagt 
meer tijd, ruimte en aansporing dan er nu 
is. Ik vind dat een gemiste kans.” 

Succesvol buddyprogramma studenten
Ook voor studenten zijn er verschillende 
activiteiten met het oog op diversiteit. 
Studenten die niet uit Leiden komen 
kunnen bijvoorbeeld meedoen aan het 
buddyprogramma voor masterstudenten. 
Nargess Asghari is coördinator van 
het buddyprogramma en hee�  zelf 
als nieuweling ervaren hoe waardevol 
het programma is. “Het is vooral voor 
internationale studenten heel fi jn om 
iemand te hebben waarbij je terecht kunt 

met allerlei vragen en die je helpt je weg 
te vinden binnen de faculteit. Soms voel 
je je behoorlijk verloren in een ander 
land en in een nieuwe omgeving.“ Het 
buddyprogramma is een toegankelijke 
en laagdrempelige manier om in contact 
te komen met andere studenten. Het 
programma startte in 2016 met 60 
aanmeldingen en inmiddels hebben 
meer dan 140 studenten zich aangemeld. 
Daarnaast hee�  de faculteit groen licht 
gegeven voor de POPcorner, een extra 
(fysiek) steunpunt voor alle studenten, waar 
ze makkelijk kunnen binnenlopen voor 
advies en vragen aan een speciaal daarvoor 
getrainde medewerker.

Overwegend witte clubjes
Het actieplan diversiteit gaat niet alleen 
om het betrekken van studenten met 
verschillende achtergronden bij de faculteit, 

maar ook om diversiteitsbewustzijn 
onder studenten. “Voor onder andere 
bestuursleden van studieverenigingen, 
naar eigen zeggen vaak nog overwegend 
witte clubjes, organiseren we workshops 
diversiteitsbewustzijn. Daarin leren ze zich 
openstellen voor mensen met een andere 
achtergrond”, vertelt Jansen. 
Momenteel is het aantal studenten met 
een migratieachtergrond nog niet zo 
hoog bij Geesteswetenschappen. Jansen 
denkt dat dit te verklaren is doordat deze 

studenten minder snel kiezen voor een 
geesteswetenschappelijke studie. Maar ook 
kan het ‘witte’ imago van de faculteit een 
rol spelen. “Daarom is de voorbeeldfunctie 
belangrijk die we als faculteit hebben voor 
studenten en de omgeving. Ze moeten 
een afspiegeling van de samenleving zien 
als ze naar ons kijken en rolmodellen 
tegenkomen. Helaas zijn we nog steeds 
een behoorlijk witte organisatie. Maar we 
zijn er echt voor iedereen, dat moeten we 
waarmaken en laten zien.”

Voortrekkersrol
Ezawa is ervan overtuigd dat de 
universiteit een belangrijke rol speelt in 
de maatschappelijke diversiteitsdiscussie. 
Wat haar betre�  moet de faculteit 
Geesteswetenschappen met alle ervaring, 
kennis en expertise voortrekker zijn van dit 
onderwerp in de samenleving. “Het is echter 

nog niet volledig ingebed in de organisatie. 
En dat is een proces van lange adem. Niet 
iedereen is zich bewust van het belang en 
de toegevoegde waarde van diversiteit.” 
Jansen beaamt dat: “Mensen moeten vooral 
het belang zien. Het bevordert creativiteit 
en innovatie als mensen met verschillende 
achtergronden en visies zich opgenomen 
voelen en zich vrij voelen hun perspectieven 
te delen. Diversiteit brengt vernieuwing 
en is dus een verrijking, maar het kost tijd 
tot dat besef overal is doorgedrongen. Iets 
snel doordrukken of regels opleggen hee�  
geen enkele zin. Het gaat om navigeren, 
draagvlak verwerven, het juiste tempo en 
bewustzijn. Er valt nog veel te verbeteren 
en het mag wat mij betre�  ook wel wat 
sneller gaan. Ondanks dat ben ik toch trots 
op wat we bereikt hebben. Diversiteit en 
inclusiviteit hebben de aandacht. Ik kan niet 
ontkennen dat de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen ons daarbij helpen. Het ijzer 
is heet door discussies in de samenleving. 
Dus nu moeten we het smeden.”

Colofon
fgw•nu is een periodieke uitgave voor alle medewerkers van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. 
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Opvolging Janneke Jansen
Begin 2018 gaat medewerker Diversiteitsbeleid Janneke Jansen met pensioen, 
maar een goed diversiteitsbeleid blij�  ook aankomende jaren een van de 
speerpunten van de faculteit. Namrata de Leeuw neemt de taken van Jansen 
over en voert het actieplan verder uit, met als belangrijk aandachtspunt de 
zichtbaarheid en bekendheid van de verschillende diversiteitsmaatregelen en-
activiteiten. Op de website van de faculteit is ook informatie te vinden: 
� universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen/over-ons/diversiteit

Leiden Asia Year
De Noord-Koreacrisis laat eens te meer het belang zien 

van goede kennis over het Aziatische continent. De 

Universiteit Leiden draagt daaraan bij via de opening 

van een nieuwe Asian Library, een gloednieuwe 

verdieping bovenop de Universiteitsbibliotheek met 

een van de grootste Aziatische collecties van de 

Westerse wereld. Ter ere van de opening stond heel 

2017 in het teken van Azië: het Leiden Asia Year. 

Een jaar vol lezingen, tentoonstellingen en concerten 

met Aziatisch thema. In december zullen de laatste 

evenementen plaatsvinden. Bijwonen? 

Kijk op � leidenasiayear.nl.  

‘We zijn eigenlijk 
al te laat’
Sinds bekend werd dat de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un klaar 
is voor de lancering van een intercontinentale kernraket, neemt de angst 
voor een kernoorlog met de dag toe. Hoogleraar en Noord-Koreaspecialist 
Remco Breuker vertelt over de toegenomen internationale spanningen en de 
gevolgen hiervan voor zijn werk. 

Als je de media volgt, lijkt het alsof een 
kernoorlog tussen de Verenigde Staten en 
Noord-Korea heel dichtbij is. In hoeverre is 
dit waar?
“In grote mate, het gaat niet goed. Ik weet zeker dat er 
momenteel mensen in Noord-Korea en de VS de hele tijd 
bezig zijn met kansberekening: ‘Wat is de kans dat de VS ons 
binnenvalt?’, ‘Wat is de kans dat Noord-Korea echt een aanval 
doet en wat doen we dan?’ We zijn weer helemaal terug bij de 
Koude Oorlog.”

Blij�  het bij bluf, of vermoed je dat de wapens 
ook echt gebruikt zullen worden?
“De kans is groot dat de meeste betrokkenen geen oorlog willen. 
Maar als Noord-Korea denkt dat Amerika van plan is een preventieve 
inval te doen zoals ze eerder deden in Irak, dan is het zeker denkbaar 
dat Noord-Korea de Amerikaanse bases in Oost-Azië zal aanvallen. 
Als de VS besluit terug te slaan, weten ze dat de Noord-Koreaanse 
kernraketten ze een paar steden zal kosten. Alleen als de VS om deze 
reden afziet van een tegenaanval, zal Noord-Korea overleven.”

‘Ik heb gemerkt dat de media 
niet zitten te wachten op een te 

genuanceerd verhaal’

Waarom riskeert Noord-Korea zo’n 
gevaarlijke situatie?
“Dat is de vraag inderdaad, hier zijn de meningen over verdeeld. 
Ik denk dat Noord-Korea de wapens wil gebruiken om Amerika 
onder druk te zetten. In de Noord-Koreaanse propaganda gaat 
het al zo’n veertig jaar over de ‘eindoverwinning’, waarmee de 
hereniging van Noord- en Zuid-Korea wordt bedoeld. Ik vermoed 
dat we deze propaganda letterlijk kunnen nemen. De wapens 

zijn voor Noord-Korea een drukmiddel om de 30.000 Amerikaanse 
soldaten uit Zuid-Korea te jagen en zo de vrije hand te krijgen in de 
hereniging van Zuid- en Noord-Korea.”

‘Als ik één keer bij Pauw ben geweest, 
heb ik de volgende dag twee 

parlementsleden aan de telefoon. 
Daar kan geen wetenschappelijk 

artikel tegenop’

Kunnen we nog íets doen om oorlog te 
voorkomen?
“We zijn eigenlijk al te laat om het te voorkomen. Inmiddels 
heeft Noord-Korea een volledig ontwikkeld kernprogramma en is 
een preventieve aanval geen oplossing meer. We kunnen alleen 
nog aanvallen als Noord-Korea op het punt staan de wapens te 
gebruiken, maar de kans is groot dat dit op bloedvergieten uitloopt.”

Dat is wel een heel deprimerend beeld.
“Het is een serieuze situatie. Ik geloof wel dat er oplossingen zijn, 
maar die kosten tijd en geld.”

Wat zijn die oplossingen?
“Je moet dit van onderaf oplossen. Geef de Noord-Koreaanse 
bevolking de middelen om zelf een eind te maken aan het regime. 
De grootste schade die Noord-Korea aanricht is naar haar eigen 
inwoners. Het land kent vreselijke honger en concentratiekampen. 
Laat mensenrechtenorganisaties de Noord-Koreanen informeren 
over hoe de elite in weelde leeft terwijl hun eigen kinderen honger 
lijden. Geef de duizenden Noord-Koreanen die elke dag de grens 
oversteken naar China om goederen naar binnen te smokkelen 
microkredieten om ze controle te geven over hun eigen leven. 
Alleen zo creëer je een blijvende oplossing.”
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‘Ons uitgangspunt is dat iedereen erbij hoort en tot
zijn recht moet komen’

Is de bevolking daarvoor niet al teveel 
gehersenspoeld?
“Ze zijn gehersenspoeld, zeker, maar het is een grote misvatting 
ze weg te zetten als eendimensionaal. Het zijn simpelweg bange 
mensen, zoals iedereen die in een strikt dictatoriaal regime woont 
met concentratiekampbeleid. De gemiddelde Noord-Koreaan is 
niet dom, maar heeft alleen geen toegang tot alle informatie. Juist 
daarom is het zo belangrijk de bevolking te informeren.”

Je bent vaak in de media over dit onderwerp. 
Is het een lastig onderwerp om over te 
vertellen?
“Enorm, aangezien er zoveel vooroordelen zijn over het land. Ik 
word tegenwoordig steevast geïntroduceerd als onheilsprofeet, 



fgw•nu

 �

Vervolg: 
‘We zijn eigenlijk al te laat’

fgw•nu  //  nr9 • december 2017  |  54

Feiten 
& Cijfers

mijn imago ligt al vast. Terwijl mensen het onderwerp 
gewoon heel lang niet serieus hebben genomen. Ik 
vertel gewoon wat er aan de hand is, het gaat al jaren 
niet goed.”

Wat is de reactie die je krijgt op 
mediaoptredens?
“Die is fel. Ik krijg dagelijks een hoop over me heen via 
e-mail en op Twitter. Van collega’s die me verwijten 
dat ik te somber over de situatie ben, of mensen die 
me verwijten dat ik voor de CIA of de Zuid-Koreaanse 
inlichtingendienst werk. Je ziet dat er vaak politiek 
wordt gereageerd en dat vind ik pijnlijk. Ik heb niets 
tegen een goed debat, dat hoort bij de wetenschap. 
Maar dreigende berichten ontvangen van mensen die 
me de strafkampen in wensen, is heftig. Tegenwoordig 
zet ik ’s avonds mijn mobiel uit, om het allemaal even 
te kunnen laten verstommen.”

‘Als de VS besluit terug te slaan, 
weten ze dat de Noord-Koreaanse 

kernraketten ze een paar steden zal 
kosten’ 

Heb je daardoor ooit gedacht: 
ik stop met mediaoptredens?
“Nee. Er zijn twee redenen waarom ik het nog steeds 
doe. Ten eerste is het een belangrijk probleem dat 
ons allemaal aangaat en ik vind het mijn plicht als 
academicus om het duiding te geven. Ten tweede 
zitten de concentratiekampen in Noord-Korea vol. 
Het dodental onder de bevolking ligt inmiddels in de 
miljoenen. Daar móet je aandacht voor vragen en er is 
simpelweg geen betere manier dan via de media. Als 
ik één keer bij Pauw ben geweest, heb ik de volgende 
dag twee parlementsleden aan de telefoon. Daar kan 
geen wetenschappelijk artikel tegenop.”

Hoe zorg je dat je boodschap 
goed overkomt in de media?
“Je moet niet bang zijn om dingen te zeggen. Ik heb 
gemerkt dat de media niet zitten te wachten op een 
te genuanceerd verhaal.”

Hoe zorg je er dan toch voor dat 
je de nuance bewaart?
“Het grappige is dat dit eigenlijk vanzelf gaat. Hoe 
vaker je in de media komt, hoe meer kans je krijgt om 
langer je verhaal te doen. En sta open voor debat: als 
je aan tafel bij een tv-programma niet in gelegenheid 
bent om de nuance aan te brengen, dan doen anderen 
dat wel voor je. Maar als academicus vind ik het 
mijn plicht om in ieder geval het debat over deze 
schrijnende zaken te openen.”

Verbinden en ontmoeten
Dat zijn belangrijke uitgangspunten binnen de faculteit 
Geesteswetenschappen. Deze elementen komen ook terug in de 
nieuwe ontwerpen van alle panden die deel uitmaken van de 
Humanities Campus. In het P.J. Vethgebouw zien we de vertaling 
van de thema’s onder andere in de vorm van de (zelf)study 
lounge, ontmoetingsplekken en een active learning classroom, 
waarin docenten en studenten samenwerken met touchscreens. 
Een onderdoorgang sluit aan op de Singelparkroute. Deze gang, 
met kunstwerk, zorgt ervoor dat wandelaars vlakbij de Singel 
kunnen blijven lopen en dat het gebouw aan de kant van de Hortus 
ontsloten is. Op 12 oktober werd het vernieuwde P.J. Vethgebouw 
offi  cieel geopend. Het instituut voor Wijsbegeerte, de Academie 
der Kunsten (ACPA), het Confucius Instituut en stafafdelingen van 
de faculteit Geesteswetenschappen hebben inmiddels hun intrek 
genomen in het pand. Hoe bevalt het tot nu toe?

Lekker levendig
Carola Koetsier is facilitair accountmanager en zat in het 
projectteam voor de verbouwing van het P.J. Vethgebouw. 

“Wij wisten pas heel laat, toen de verbouwing in de afrondende fase 
was, dat we met de afdeling van het Lipsius naar het P.J. Vethgebouw 
zouden verhuizen. Voor mij was dat heel leuk omdat ik alles 
van zo dichtbij heb meegemaakt. Ik heb meegedacht met 
het programma van eisen en nu zie ik hoe het allemaal hee�  
uitgepakt. Tegelijkertijd was het ook wel even lastig omdat de 
bouwwerkzaamheden nog niet afgerond waren toen we verhuisden. 
Dat gaf nogal wat overlast. De akoestiek in het pand is echt een 
aandachtspunt, het galmt op heel veel plekken. Met akoestisch 
dempend materiaal wordt nog gewerkt aan een verbetering 
hiervan. Hoewel de collegezalen aan de andere kant van het 
gebouw zitten, is het heel leuk dat er studenten rondlopen in het 
pand. Dat maakt het extra levendig. Daardoor is het P.J. Vethgebouw 
echt een universiteitsgebouw en geen kantoor. Er komen studenten 
van de hele faculteit, niet alleen van Wijsbegeerte of ACPA, dat 
maakt het ook dynamisch. Studenten en docenten ontmoeten elkaar 
hier, bijvoorbeeld in de study lounge. Vanaf mijn werkplek heb ik 
prachtig uitzicht over de Hortus; we zitten tegenover de oude boom 
aan de kant van het Academiegebouw. De faciliteiten zijn goed en 
nieuw: de printer, de pantry en de toiletten. Wat ik ook erg waardeer 
is dat er veel aandacht is voor duurzaamheid en groen. De nieuwe 

Het P.J. Vethgebouw is klaar en met recht een visitekaartje voor zowel de faculteit 
als de universiteit. Het pand voldoet aan wensen en eisen die horen bij een modern 
pand waarin veel activiteiten plaatsvinden: werken, leren, onderwijs geven en 
volgen. Met het afronden van de verbouwing van het P.J. Vethgebouw is het eerste 
stukje gelegd in de schuifpuzzel van de Humanities Campus.

plantenmuur vind ik bijvoorbeeld een schot in de roos. Aan de andere 
kant is het ook gewoon een werkplek, hoor. Maar wel een fi jne.”

 Auditieve component
 Marcel Cobussen is hoogleraar auditieve cultuur  
 en werkt bij ACPA. “Samen met multimediakunstenaar 
Edwin van der Heide (LIACS) ontwikkelde ik het plan voor 
een geluidskunstwerk in de tunnel onder het P.J. Vethgebouw: 
‘Fluisterende wind’. Het idee ontstond nadat ik de plannen voor 
de ontwikkelingen van de Humanities Campus onder ogen kreeg. 
Daarin vond ik niets terug over wat de herinrichting akoestisch 
doet. Veel onderzoek toont aan dat geluiden heel bepalend zijn 
voor de ervaring van een ruimte. Daarom zocht ik contact met 
de projectgroep en vroeg of ze bij de inrichting van de campus 
ook rekening wilden houden met de auditieve component. Toen 
kwamen we als eerste uit bij het P.J. Vethgebouw. Dat er een tunnel 
zou komen als verbinding tussen de Hortus en de Nonnensteeg 
was al snel duidelijk. Een mooie mogelijkheid om een kunstwerk te 
maken, met als uitgangspunt de ervaring te verrijken van mensen 
die in de tunnel lopen. Naast een akoestische ingreep is er ook een 
reliëf geplaatst op basis van een audiogram van het geluid dat te 
horen is als je door de tunnel loopt. Er is dus een directe link tussen 
de wand en het geluid. 

Toen we begonnen met het project wist ik nog niet dat we met 
ACPA in het P.J. Vethgebouw zouden komen. Ik deel hier nu 
een werkkamer met uitzicht op de Nonnensteeg, maar ben er 
nog niet zo veel geweest. De studenten die ik begeleid spreek ik 
vaak op locatie, omdat de meesten niet in Leiden wonen. Ik kom 
hier vooral als er vergaderingen zijn. Het is een prachtig gebouw 
geworden, alhoewel de akoestiek te wensen over laat. Het is 
allemaal nog zo nieuw, het gebouw moet zich nog gaan vormen 
naar de mensen. Maar de vele goede faciliteiten bieden daartoe alle 
mogelijkheden.”

 Helemaal op m’n plek
 Rico Sneller, universitair docent fi losofi e, verruilde zijn  
 kamer op de Reuvensplaats voor een nieuwe in het 
 P.J. Vethgebouw. “Ik vind het fantastisch hier. Het  
is een geweldig mooi gebouw en ik ben blij dat ik hier mag 
werken. Vanuit mijn kamer op de tussenverdieping in het oude 
Herbariumgedeelte heb ik prachtig uitzicht op de Nonnensteeg en 
de binnenstad. Alles zit op een steenworp afstand. Er is een goede 
koffi  eautomaat met lekkere koffi  e, dus ik hoef niet meer naar het 
Literair café in het Lipsius. Ik fi ets vanuit Zoetermeer op mijn 
speed pedelec (45 km/h) op en neer naar Leiden. Op mijn verzoek 
zijn er stopcontacten in de fi etsenstalling gemaakt om mijn fi ets op 
te laden. Dat waardeer ik zeer. 

In het begin was het nog even wennen; ik zit op verdieping 
anderhalf, maar in de li�  moet ik de vier indrukken. Dat soort 
kleine dingen. Maar ik voel me hier al heel erg thuis. Ik vergelijk 
het weleens met de panden van de VU in Amsterdam of de Uithof 
in Utrecht, daar heb ik ook gewerkt. Die gebouwen hebben geen 
sfeer en zitten buiten de stad. Nee, ik zit helemaal op mijn plek in 
het P.J. Vethgebouw.”

Alles in het gebouw is nieuw, fris en functioneert goed. We 
zitten met collega’s van Wijsbegeerte dicht bij elkaar en andere 
collega’s die ik ken van vroeger blijken ineens in hetzelfde pand 
te zitten. Dat was een leuke verrassing. Ik heb, voor zover ik me 
kan herinneren, nog nooit zo’n mooie grote kamer gehad. Hij 
is nu helemaal ingericht, de kasten staan vol met boeken: mijn 
inspiratie. Ik wil ze graag bij de hand hebben. Filosofi e is echt een 
boekenvak, vind ik. Ik laat mijn boeken daarom ook vaak zien 
tijdens colleges en als ik studenten op bezoek krijg. College geven 
is mijn passie. Ik geef nu ook college in dit pand, in een mooie 
vernieuwde zaal. Ik hoop dat ik nog een keer les mag geven in die 
prachtige oude gerestaureerde collegezaal met de houten banken.”

 Open en uitnodigend
 Yinzhi Zhang is vice-directeur van het Confucius 
 instituut en verhuisde in de zomer van de Reuvensplaats  
 naar het P.J. Vethgebouw. “Op de muur in onze nieuwe  
kamer staat een bekende spreuk van Confucius: ‘De meester zei: 
leren, en op het juiste moment toepassen wat je geleerd hebt, is het 
niet fi jn? Vrienden hebben die je van ver komen opzoeken, is dat 
niet leuk? Niet boos worden als je verkeerd begrepen wordt, is het 
niet tonen dat je een hoogstaand mens bent?’ Bij het bespreken 
van onze wensen voor de nieuwe ruimte hebben we aangegeven 
dat we dat graag wilden. Het is erg mooi geworden. Ruim een jaar 
geleden hoorden we dat we zouden gaan verhuizen naar het P.J. 
Vethgebouw. We zijn gedurende het proces goed begeleid en op 
de hoogte gehouden. We konden ook zelf onze voorkeur voor een 
ruimte aangeven. Uiteindelijk kozen we voor een grote ruimte in het 
hoge gedeelte van het gebouw. Het is uitnodigend voor bezoekers en 
laat zien dat we open zijn. De ruimte is hoog en licht en dat gee�  een 
goed gevoel. Ik vind dat een grote vooruitgang voor ons ten opzichte 
van de Reuvensplaats. Het is wel even wennen om met z’n allen in 
een grote ruimte te zitten. Ook hebben we nog wat last van het geluid 
uit de grote collegezaal naast ons. Er is al een boekenkast tegen de 
wand geplaatst en er wordt nog gewerkt aan betere isolatie. Als het 
nodig is, kunnen we uitwijken naar onze vergaderzaal om de hoek – 
dat is heel fi jn. De werkzaamheden in het gebouw liepen een beetje 
uit, maar dat hoort meestal bij een verbouwing. Het is een fi jne plek 
om te werken. Het uitzicht is fantastisch, ik hoef hier niet meer weg.”

P.J. Vethgebouw

werkplekken

Alumni: betrokken 
ambassadeurs

Onze alumni zijn onze ambassadeurs. Ze vertellen 
op de website hoe hun Leidse BA of MA ze 
geholpen heeft in hun carrière, ze coachen 
studenten in het universitaire mentornetwerk 
(universiteitleiden.nl/alumni/mentornetwerk) en 
ze vertellen over hun loopbaan bij carrière- of 
alumnidagen. Geslaagde recente voorbeelden 
hiervan zijn de Dag van de Arbeid van de 
opleiding Russisch en het Jane Austen Festival 
van de opleiding Engels. Onze alumni zijn over het 
algemeen zeer betrokken bij de faculteit en willen 
graag iets voor hun oude opleiding terugdoen. 
Ook plannen voor een alumni- of carrièredag? Om 
deze activiteit zo goed mogelijk te organiseren 
en onder de aandacht te brengen, kunnen onze 
facultaire alumnio�  cer Sanderien de Jong en 
loopbaanadviseur Loes Nordlohne helpen. Voor 
alumni-events: Sanderien de Jong (s.de.jong@
hum.leidenuniv.nl)
Voor carrièredagen: Loes Nordlohne 
(l.nordlohne@hum.leidenuniv.nl)

in het P.J. Vethgebouw
Aan het werk

Bouwjaar   
    1900

Collegezalen: 
4 werkgroepzalen, 

waarvan 1 Active Learning  
Classroom, en 1 amphizaal

110 50
common 

rooms2 
 =  100 

colleges 
per week

3343,8m2
 bruto vloeroppervlak; 

2000m2
 nuttig vloeroppervlak

CIRCA

zelfstudie-
plekken

4

����

colleges 
per dag
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MEER BEKROOND 
FGW-ONDERWIJS

Naast de LUS-onderwijsprijs, georganiseerd door de 

universiteit, loo�  de Faculteit Geesteswetenschappen 
ook een eigen Facultaire Onderwijsprijs uit. 
Filosofi edocent Victor Gijsbers mocht deze prijs dit 
jaar in ontvangst nemen. Gijsbers werd geroemd om 
de energie en humor die hij elke keer weer steekt in 
zijn lessen Wetenschapsfi losofi e. 

Naast de LUS-onderwijsprijs, georganiseerd door de 

loo�  de Faculteit Geesteswetenschappen 

Filosofi edocent Victor Gijsbers mocht deze prijs dit 
jaar in ontvangst nemen. Gijsbers werd geroemd om 
de energie en humor die hij elke keer weer steekt in 

3
Terwijl steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederlandse hogescholen en universiteiten weten te vinden, meldde 
Trouw onlangs dat Nederlandse studenten opvallend honkvast zijn. Een paar maandjes exchange via Erasmus of een ander 
uitwisselingsprogramma doen ze graag, maar langer studeren in het buitenland? Liever niet. Hoe komt dat? En is het een probleem? 

‘Nederlandse studenten 
zijn te honkvast’ 

fgw•nu
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Drie vragen aan
Florian Schneider
Sinoloog Florian Schneider ontving de LUS onderwijsprijs en mag zich 
dit collegejaar de beste docent van de Universiteit Leiden noemen. 
Schneider oogstte veel lof met zijn vernieuwende, op role-playing 
gebaseerde onderwijsmethoden.
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1. //

VEREERD, DAT JE BENT 
UITGEROEPEN TOT BESTE 
DOCENT?

2. // 

WAT MAAKT JOUW ONDERWIJS 
ZO SUCCESVOL, DENK JE?

3. // 

AAN DE PRIJS IS EEN BEURS 
VERBONDEN VAN 25.000 EURO 
VOOR ONDERWIJS. WAT GA JE 
DAARMEE DOEN?

‘Er zijn meer opties om inter-
nationale ervaring op te doen’ 

Wie: Kasia Bruning 
Wat: werkt bij WilWeg, een initiatief van Nu�  c dat Nederlandse 
studenten informeert over studeren in het buitenland 

“Het Nederlandse onderwijs bereidt studenten voor op de maat-
schappij en de arbeidsmarkt. Internationale competenties zijn daarbij 
onmisbaar. Alle studenten zouden internationale ervaring moeten 
opdoen. Naar het buitenland gaan is een goede optie, maar niet de 
enige. Een stage bij een internationaal georiënteerd bedrijf, (digitale) 
onderzoeksprojecten met andere landen, internationale studenten in 
de collegezaal; het draagt allemaal bij aan een internationale ervaring. 
Meer dan 24% van de studenten gaat tijdens zijn of haar studie een 
tijdje naar het buitenland voor studie of stage. Slechts 2% kiest voor 
een volledige studie over de grens. Dat lage percentage van diploma-
mobiliteit is op zich goed te verklaren. De kwaliteit van het Neder-
landse onderwijs is goed, er is een divers aanbod van opleidingen en 
het internationale klimaat op de onderwijsinstellingen maakt stude-
ren in Nederland aantrekkelijk. Daarnaast zijn de fi nancieringsmo-
gelijkheden vaak beperkt om een volledige studie in het buitenland 
te doen, zeker als we het vergelijken met de landen die beter scoren 
op diplomamobiliteit: Zweden, Noorwegen of Duitsland. Bovendien 
is een vierjarige bachelor ver van huis voor sommigen een te lange 
scheiding van vrienden en familie.”

‘Studenten baseren hun keuze 
meestal op de foute redenen’ 

Wie: Frans-Willem Korsten  
Wat: doceert Cultural Interaction: A Global Perspective bij Inter-
national Studies

“Het Italiaanse Pisa hee�  niet alleen een scheve toren (die nu is 
gestut), maar ook een universiteit. En die kan wel een opknapbeurt 
gebruiken. Zou ik daar om wetenschappelijke redenen heen willen, 
naast Italiaans leren? Ik niet. Een reden om als Nederlandse student 
niet naar het buitenland te willen, is het niveau van Nederlandse 
universiteiten: dat is hoog. Een andere reden is dat het in de Neder-
landse universiteitssteden heel aangenaam toeven is. Pisa is voor 
even leuk, maar om daar een jaar te zitten? Dan is de Nederlandse 
Randstad en samenleving al heel internationaal. En ook: Nederlan-
ders reizen het meeste van alle volkeren ter wereld, meestal voor de 
lol. Waarom zou je dan voor je werk internationaal gaan? 
Daarmee is ook aangegeven dat Nederlandse studenten meestal de 
foute redenen gebruiken om al dan niet naar het buitenland te gaan. 
Ze kiezen eerst een stad, dan een universiteit, dan een opleiding. Ze 
zouden moeten kiezen op wetenschappers die ze willen ontmoeten. 
Een goede vraag om vanaf het derde jaar BA te stellen aan studen-
ten: wie is de wetenschapper, internationaal, die je graag wil treff en? 
Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Dan is de tijd in het buiten-
land echt inspirerend, en goed voor je netwerk en je cv!”

‘Meer voor de levenservaring dan 
als carrièrestap’

Wie: Fredericke van Damme
Wat: volgt de MA Media Studies

“In het laatste jaar van mijn BA Italiaans ben ik een semester naar 
Bologna gegaan om te studeren en mijn Italiaans te verbeteren. 
Destijds ging meer dan de hel�  van mijn studiegenoten op 
uitwisseling; dat doe je met een talenstudie waarschijnlijk ook sneller. 
Mijn tweede bachelor heb ik geheel in Nederland gedaan. Het zou 
fi nancieel lastig zijn om weg te gaan, en in de meeste gevallen loop 
je toch vertraging op als je naar het buitenland gaat - dat wilde ik 
niet. Maar ik vind het niet erg dat ik hier ben gebleven: het onderwijs 
in Nederland is van hoog niveau, in elk geval op basis van de 
universiteitsrankings. Ik denk dan ook niet dat het voor je carrière 
noodzakelijk is om in het buitenland te studeren, of dat het een groot 
nadeel is als je dat niet doet. Het onderwijs dat ik kreeg in Italië was 
echt niet heel uitdagend, dus daarvoor hoefde ik het in mijn geval niet 
te doen. Toch is het een goed idee om een poosje naar het buitenland 
te gaan, voor je persoonlijke ontwikkeling. In je eentje naar een 
nieuwe plek gaan, daar leer je ontzettend veel van. Ik zie mijn tijd in 
Bologna eerder als levenservaring dan als carrièrestap. Waarschijnlijk 
hebben veel Nederlandse studenten die associatie met studeren in het 
buitenland, en kiezen ze daarom voor een kort verblijf.”

“Zeker, het was een groot moment voor mij. Wat mij het meest 
ontroert is dat ik ben genomineerd door mijn studenten. De 
afgelopen weken zijn zo veel studenten op me afgekomen om me te 
feliciteren, dat de prijs echt voelt als een moment van erkenning. Ik 
ben werk soms wel 70 uur per week om onderwijs op hoog niveau 
te kunnen leveren, dus ik ben heel blij dat de studenten dat ook echt 
merken. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik in de luxe positie zit dat 
ik de tijd heb om zo toegewijd te zijn; ik heb een heel begripvolle 
vrouw en geen kinderen. In het huidige systeem is het voor veel 
wetenschappers lastig om dezelfde hoeveelheid tijd vrij te maken. 
Ik zou graag zien dat het speelveld iets anders wordt ingedeeld, 
zodat het voor alle docenten makkelijker wordt om kwalitatief 
hoogstaand onderwijs te geven. Ik denk dat de LUS Onderwijsprijs 
hier al erg aan bijdraagt omdat erkenning voor doceren belangrijk is. 
Wetenschappers krijgen niet dezelfde erkenning of carrièrekansen 
voor hun onderwijs als voor hun onderzoek. Dat leidt ertoe dat de 
meeste wetenschappers het gros van hun uren steken in wetenschap, 
terwijl we hier ook echt zijn voor onderwijs.”

“Ik baseer mijn onderwijsmethode op de role-playing game Dungeons 
& Dragons. Het idee achter role-playing games is dat je een personage 
creëert, dat – door zich bepaalde vaardigheden eigen te maken – 
ervaringspunten (XP) verzamelt. Hoe meer XP je hebt, hoe hoger het 
level waarin je zit. In mijn onderwijs pas ik dat toe doordat studenten 
opdrachten doen die corresponderen met een aantal XP, dat weer 
correspondeert met cijfers. Mijn studenten weten dus wat ze moeten 
doen voor een zes of een acht. Dit gee�  een geheel andere leerervaring. 
Ik merk dat studenten harder werken doordat ze een gevoel van 
controle hebben over de uitkomst van hun werk. Ze stoppen niet bij 
een zesje, maar gaan door voor een acht of hoger. Ook probeer ik voor 
alle studenten iets in mijn les te stoppen waar ze goed in zijn. Sommige 
studenten zijn cognitief beter, andere emotioneel of sociaal. We moeten 
een leerervaring bouwen waar al deze kwaliteiten inzitten. Ook besteed 
ik heel veel tijd aan feedback. Ik geef studenten veel inhoudelijk 
commentaar op opdrachten en advies over hoe ze het de volgende 
keer beter kunnen doen. Vooral hierop krijg ik positieve reacties van 
studenten.”

“Ik moet nog van de Universiteit horen of mijn idee ook echt tot 
de mogelijkheden behoort, er is namelijk een aantal regels aan het 
prijzengeld verbonden. Maar mijn droom? Dat is om mijn game-
based lestechniek op te schrijven en te bundelen in een open source 
lesboek voor docenten en studenten. Ik wil de techniek geschikt 
maken voor verschillende vakgebieden, zodat meer docenten deze 
manier van lesgeven kunnen gebruiken. Ik moet nog uitzoeken 
hoeveel het kost om een lesboek open access te maken, want dat 
is ontzettend duur. Het liefst zou ik het gratis online zetten voor 
iedereen die interesse hee� ; ik wil dat het boek ook beschikbaar 
is voor docenten in landen waar de economie minder welvarend 
is dan in Nederland. Maar ik moet dus nog even uitzoeken of dit 
plan haalbaar is. Het boek is vooral geschikt voor docenten die echt 
tijd willen investeren in onderwijs, want mijn onderwijstechniek 
is wel een tijdrovende manier van lesgeven. Maar ik hoop dat 
de Universiteit een keer zegt: dit willen we gaan doen, we geven 
docenten de tijd en de middelen om actief hun onderwijs te 
verbeteren.” 



Column De persoonlijke visie van een FGW’er. Deze keer: 
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Middeleeuws bloggen

“Het doel van het Leiden Medievalists Blog is het 
verspreiden van kennis over de Middeleeuwen 
naar een breder publiek, zowel binnen als buiten de 
academische wereld.” De Middeleeuwen worden 
steeds populairder: kijk maar naar de populariteit 
van ‘medievalist’ TV series als Game of Thrones en 
Vikings, vertelt Marlisa den Hartog, promovenda 
aan het Instituut voor Geschiedenis. Samen met 
Thijs Porck en Jerem van Duijl is zij initiatiefnemer 
van het nieuwe Leidse blog dat een kijk op de 
middeleeuwen biedt vanuit verschillende disciplines 
zoals Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Archeologie, 
Boekgeschiedenis, Engelse, Nederlandse en Duitse 
taal en cultuur? en Midden-Oostenstudies. Naast 
een nieuw blog iedere twee weken, is op de 
website ook een overzicht van alle colleges op het 
gebied van de middeleeuwen te vinden die door de 
Universiteit Leiden worden aangeboden. Benieuwd? 
� leidenmedievalistsblog.nl

Mexicaanse partner 
voor LUCL 

Leidse taalkundigen en archeologen gaan 
samenwerken met het CIESAS, een instituut 
voor sociale wetenschappen in Mexico, om 
zo onderzoekers te ondersteunen die een inheemse 
Mexicaanse taal bestuderen. Eerder verenigden 
Leidse taalwetenschappers en archeologen zich 
al in het Leidse Centre for Indigenous American 
Studies (CIAS), een virtueel centrum voor onderzoek 
naar de inheemse bevolkingen van Latijns-Amerika. 
Niels Schiller, wetenschappelijk directeur van het 
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), is 
enthousiast over de samenwerking die het CIAS 
nu aangaat met het Mexicaanse instituut. “Het 
is vanwege ethische en veiligheidsaspecten heel 
prettig dat we nu kunnen samenwerken met een 
‘bemiddelingspartner’ in Mexico. CIESAS heeft 
waardevolle contacten die we kunnen inzetten om 
in de toekomst eenvoudiger toegang te krijgen tot 
inheemse gemeenschappen.”

Man met twee gezichten  
“Met de kerst zal het er wel in zitten”, was de hoopvolle tijding die mijn voorgangster 
Aurelie van ’t Slot me bijbracht. Dat was toen ik me hardop afvroeg wanneer 
ik nou voldoende kennis zou hebben om me volledig vertrouwd te voelen met 
het bedrijf dat de faculteit Geesteswetenschappen is. Vorig jaar beleefde ik als 
voorzitter van studievereniging Maktub (Film- en literatuurwetenschap) en van het 
Faculteitssymposium Geesteswetenschappen een dolle tijd wat betreft het verwerven 
van connecties binnen de faculteit. Maar alles blijkt relatief, als ik nu in ogenschouw 
neem hoeveel studenten, medewerkers en bestuurders ik de afgelopen twee maanden 
heb ontmoet. Open mensen zijn het, en met de hand op het hart kan ik verkondigen, 
dat ik op een prettige manier ben verwelkomd en me volledig op mijn gemak voel 
tussen de kantoormuren van het Lipsius.

Pittige exercitie
Het is eigenlijk voer voor sociologen, die assessorpositie: een scriptieschrijvende student 
die nog maar drie jaren onder de klok van het Lipsius lee� , au sérieux genomen door 
bestuursleden met zo’n dertig jaar aan ervaring en vertegenwoordiger van grofweg 
zevenduizend studenten. Toch is het een minderheid van de studenten die weet dat een van 
hen ook aan de knoppen zit op de derde verdieping van hun faculteitsgebouw. Zichtbaarheid is 
al jaar en dag een permanent aandachtspunt van de assessor. Daar probeer ik dit jaar op geheel 
eigen wijze op in te spelen met een Instagram-account (@delipsiusmeneer) en aanwezigheid 
op bijzondere student-aangelegenheden, zoals activiteiten van studieverenigingen. Ik woon 
in Leiden en probeer dat ook uit te buiten, door geregeld acte de présence te geven bij 
studenteninitiatieven. 
Voor het overige was het overnemen van Aurelie’s positie een pittige exercitie: de ervaring van 
haar eerste jaar hee�  zij in haar tweede jaar kunnen omzetten in nieuwe ideeën en initiatieven. 
Heel goed, maar het zorgde ervoor dat ik de eerste weken meer dan eens met een verdwaasde 
en nu? blik naar mijn computerscherm staarde. Zo’n veelzijdig takenpakket je eigen moeten 
maken én tegelijk draaiende houden. Ja, dat voelde weleens als een kerstcadeau dat eruitziet als 
een licht doosje, maar bij aanname opeens met lood gevuld blijkt te zijn. 

Twee gezichten
Die oefenperiode was niet van lange duur en de negativiteit in bovenstaande vergelijking is 
fl ink overdreven, want o metaforiek, lood kent prachtige toepassingen. Ik zie het Humanities 
Masters-buddyprogramma fl oreren, dirigeer het studieverenigingenorkest met 28 spelers, 
timmer aan universiteitsbrede diversiteit en communicatie met mijn metgezellen van het 
Leidse Assessoren Overleg (LAssO) en doe nog allerhande fraais waar ik hier onvoldoende 
tekstruimte voor heb. Inmiddels voelt het ook echt alsof ik hoor op de plek waar ik zit en ben 
ik van plan een maximum aan energie in mijn assessorschap te pompen. Daarbij zal ik nooit 
mijn achterban uit het oog verliezen. Mijn kantoor in het kraaiennest van het Lipsius bezorgt 
me heel soms op late middagen een ivorentorengevoel. Het is weleens gebeurd dat ik beneden 
in de kantine ben gaan werken, opgaand in de broeiende studentenkolk. Als een man met twee 
gezichten, die genoegzaam naar zijn scherm staart.

De persoonlijke visie van een FGW’er. Deze keer: 

Olivier Fajgenblat, 
is vierdejaars student Film- 
en literatuurwetenschap 
en sinds september 
assessor (studentlid) 
van het faculteitsbestuur 
Geesteswetenschappen. 
Komend jaar wil hij met 
name aandacht besteden aan 
inclusieve medezeggenschap, 
arbeidsmarktoriëntatie en het 
kanaliseren van prestatiedruk 
op studenten.  //  

In Leiden zijn muurgedichten een bekend fenomeen. Ze staan er in vele talen, 
van Hebreeuws tot Japans. Gebarentaalwetenschapper Victoria Nyst (LUCL) zag 
dat een belangrijke taal van eigen bodem ontbrak: de Nederlandse Gebarentaal. 
“Deze taal is de moedertaal van veel dove Nederlanders, maar is – anders dan in 
onze buurlanden – niet als o�  ciële taal erkend.” Dankzij Nyst, het Taalmuseum 
en een succesvolle crowdfundingcampagne is in Leiden sinds kort het eerste 
muurgedicht in gebarentaal in Nederland te bewonderen, waarschijnlijk is het zelfs 
uniek in de wereld. Nyst: “Het is te zien op een zijwand van de Hortus en betreft 
een artistieke ver� lming van het gedicht Polder van de bekendste Nederlandse 
Gebarentaaldichter Wim Emmerik, die helaas in 2015 overleed. Hopelijk draagt het 
gedicht bij aan de zichtbaarheid en erkenning van deze prachtige visuele taal.”

1 beeld, 
1000 
woorden


