
CPP blaast vijf kaarsjes uit 

Het Centre for Political Philosophy (CPP) bestaat vijf jaar. Dit initiatief van de Instituten 
voor Wijsbegeerte en Politieke Wetenschappen biedt een platform voor activiteiten en 
ontmoetingen op het gebied van de politieke fi losofi e voor alle geïnteresseerden binnen 
de Leidse academische gemeenschap. Regelmatig zijn er colloquia met sprekers uit 
binnen- en buitenland, workshops en congressen. Het CPP is gastheer voor het World 
Aff airs Forum Leiden (WAFL), dat regelmatig bijeenkomsten organiseert over actuele 
gebeurtenissen. Ter gelegenheid van het vijfj arig bestaan gaf professor Melissa Lane 
(Princeton) op 3 november een drukbezochte lezing waarin ze liet zien hoe de oude 
Grieken (met name Plato) waarschuwden voor ontwikkelingen die de stabiliteit van de 
staat aantasten en hoe deze waarschuwingen ook in onze tijd nog steeds relevant zijn.

MOOC over muziek en maatschappij 

De Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) startte in november met hun 
eerste MOOC (Massive Open Online Course) via Coursera: Music & Society. Prof. dr. 
Marcel Cobussen en dr. Hafez Ismaïli M’Hamdi verzorgen een grondige introductie in de 
verschillende manieren waarop muziek en de maatschappij met elkaar zijn verbonden. 
Welke invloed heeft bijvoorbeeld de muziek op sociale, politieke, economische, 
technologische en vele andere ontwikkelingen? De MOOC bevat boeiende lezingen en 
interviews, uitdagende opdrachten, interessante artikelen en natuurlijk veel muzikale 
voorbeelden die meer inzicht geven in waar, hoe en waarom we naar muziek luisteren, 
hoe muziek identiteiten vormt en welk eff ect ze heeft op onze normen en waarden. 
https://www.coursera.org/learn/music-society

openen op een schaal die 
voorheen ondenkbaar was. Met 
de ontwikkeling van digitale tools 
is het mogelijk geworden nieuwe 
verbanden te vinden binnen grote 
hoeveelheden materiaal, en ook 
op kleinere schaal bieden digitale 
methoden nieuwe perspectieven. 
Textmining is de verzamelnaam 
voor de digitale analyse van 
teksten, die de hoofdmoot 

Het centrum is erop gericht zowel 
studenten als onderzoekers te 
onderwijzen en ondersteunen 
in het gebruik van digitale 
onderzoeksmethoden. De basis 
daarvoor werd gelegd in de 
jaren ’90, met de grootschalige 
digitalisering van tekstmateriaal. 
Inmiddels is de massa aan 
teksten zodanig dat zich 
onderzoeksmogelijkheden 

zal vormen van de Digital 
Humanities in Leiden. De tweede 
hoofdtak wordt visualisation: het 
grafi sch weergeven van gevonden 
verbanden. 

Impuls aan onderwijs en 
onderzoek
De universiteit heeft  geld 
vrijgemaakt voor het Leiden 
University Centre for Digital 

Humanities. Vice-decaan Egbert 
Fortuin legt uit: “Er valt op dit 
gebied nog winst te behalen, 
we lopen in Leiden een beetje 
achter. Het centrum geeft  een 
belangrijke impuls aan ons 
onderwijs en onderzoek.” Met 
de aanstelling per 1 november 
van twee UD’s, Paul Vierthaler 
en Javier Cha, komt het centrum 
nu echt van de grond. Twee nog 

aan te stellen aio’s die onderzoek 
over gebarentaal en grammatica 
zullen uitvoeren, maken het team 
compleet. 

‘We zijn geen stel 
number crunchers die 
niet om inhoud geven’ 
Voorzitter van de stuurgroep die 
het LUCDH coördineert is Hilde 

De Weerdt: “Allereerst moet 
worden geïnventariseerd hoe de 
gemeenschap binnen de faculteit 
eruit ziet: wie is er allemaal bezig 
met Digital Humanities? Wie wil 
zich erin ontwikkelen? Zodra we 
dat inzicht hebben, kunnen we 
een netwerk opbouwen.” 

Minor Digital Humanities
Een volgende stap is het  
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Met de oprichting van het Leiden University Centre for Digital 
Humanities vestigt onze faculteit zich met beide benen in het 
digitale tijdperk. De initiatiefnemers zijn enthousiast, maar zoals het 
een buzzword betaamt, zijn de Digital Humanities ook niet vrij van 
scepsis. Want wat brengen de Digital Humanities ons? Wat winnen 
we ermee, en gaat er niets verloren?   
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FGW’er conservator der 
koninginnen 

Komende winter herleven rijkdom, macht en verering 
van de koninklijke dames in het oude Egypte in 
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De 
tentoonstelling ‘Koninginnen van de Nijl’ vertelt het 
bijzondere verhaal van de vrouwen van de farao’s. 
Professor Egyptologie Olaf Kaper fungeert bij deze 
tentoonstelling als gastconservator en masterstudent 
Egyptologie Fania Kruijf als assistent gastconservator. 
Zij stelden een unieke tentoonstelling samen van 
maar liefst 350 Egyptische topstukken die de rijkdom 
van de koninginnen illustreren. Zo zijn de sarcofaag 
en grafgiften van de beroemde koningin Nefertari te 
zien, afkomstig uit het Museo Egizio in Turijn. Ook 
haalden Kaper en Kruijf belangrijke stukken uit musea 
uit Brussel, Kopenhagen, Amsterdam, Hildesheim en 
de eigen collectie van het RMO. Niet eerder was er in 
Nederland zo’n grote tentoonstelling over Egyptische 
koninginnen. De tentoonstelling is te zien t/m 17 april 
2017.

Over Tocharen en  
getalsconcepten

Bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) 
staan twee nieuwe projecten op de agenda. Michaël 
Peyrot startte in oktober met het project ‘De Tocharen 
op het spoor’ dankzij een Vidi die hij ontving voor dit 
onderzoek naar het Tochaars en zijn sprekers. Deze 
Indo-Europese taal, bekend door handschriften van 
500–1000 na Christus uit noordwest-China, heeft een 
verwantschap met het Latijn, Grieks en Nederlands. 
De sprekers van het Tochaars móeten daarom vanuit 
Europa naar China getrokken zijn. Aan de hand van 
contacten met andere talen wordt hun migratieroute 
bepaald. Lisa Bylinina ontving een NWO Veni voor 
haar onderzoek ‘Number words’ dat in 2017 start. Het 
project richt zich op de manier waarop in culturen over 
getallen wordt gesproken. Ondanks dat er wereldwijd 
op vergelijkbare manier wordt gedacht over cijfers, 
varieert dit sterk per cultuur. Ze verzamelt data over 
de uiteenlopende realisaties van getalsconcepten in 
de grammatica’s van talen en gaat zo op zoek naar 
patronen en manieren om de kloof tussen taal en 
getalscognitie te dichten.

 
Nieuw NIMAR-pand in Rabat

In december betrekt het Nederlands Instituut in 
Marokko (NIMAR) een nieuw pand in Rabat. Het 
nieuwe gebouw zal in januari feestelijk geopend 
worden in het bijzijn van minister Jet Bussemaker en 
de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb die 
tevens voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad 
van het NIMAR is. Het NIMAR is onderdeel van de 
faculteit Geesteswetenschappen en verzorgt onderwijs, 
faciliteert onderzoek en draagt actief bij aan de kennis 
in Nederland van de Marokkaanse talen, culturen en 
samenleving.
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Vervolg:   
Hulp van nullen en eentjes

Meer over Digital Humanities is 
(uiteraard!) digitaal te vinden:

universiteitleiden.nl/en/humanities/
centre-for-digital-humanities/
twitter.com/LeidenDH

aanbieden van de BA-minor Digital 
Humanities, die momenteel het proces 
van goedkeuring doorloopt. Naar alle 
waarschijnlijkheid kunnen studenten 
vanaf september 2017 vakken als Digital 
Literacy, Hacking the Humanities en New 
Media Analysis volgen. De minor moet 
een stevige basis bieden in de vele facetten 
van Digital Humanities. De Weerdt: “Er 
wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed 
aan de basics van programmeren. Dat zal 
niet iedereen direct aantrekkelijk in de oren 
klinken, maar die kennis is essentieel als je 
echt wil begrijpen op welke manier digitale 
methodes werken.”  

‘Kritische 
geesteswetenschappers 

zijn heus niet blind 
voor de beperkingen en 

consequenties van digitale 
hulpmiddelen’

Number crunchers
Programmeren op de faculteit 
Geesteswetenschappen: sceptici vragen 
zich af of we niet te ver verwijderd raken 
van onze discipline. Zijn het immers niet 
de fijne nuances die ons vakgebied vaak zo 
rijk maken? Die zijn toch niet in binaire 
codes te vatten? “Het idee dat onderzoekers 
die Digital Humanities gebruiken een stel 
number crunchers zijn die niet om inhoud 
geven, is ongegrond,” zegt Florian Schneider, 
die in zijn onderzoek naar Chinese politiek 
veel gebruik maakt van digitale tools. “Vaak 
wordt het digitale gecombineerd met een 
nauwkeurige lezing van onderzoeksdata 
en bronmateriaal; het is een hulpmiddel. Je 
moet ook niet vergeten dat dit doorgaans 
kritische geesteswetenschappers zijn, die 
niet blind zijn voor de beperkingen en 
consequenties van digitale hulpmiddelen.” 

Kennis en kritiek
Juist die kritische inslag ziet De Weerdt 
als belangrijk ontwikkelpunt: “Getwist 
over kwantitatieve versus kwalitatieve 

onderzoeksmethoden is niets nieuws. De 
huidige kritiek op Digital Humanities 
is vaak echter ongefundeerd, omdat zij 
niet ondersteund wordt door kennis 
van zaken. Juist als je weet wat de logica 
achter een methode is, ben je in staat om 
wezenlijke kritiek te leveren – kritiek die 
verbeteringen kan stimuleren.” Met de 
UD’s Cha en Vierthaler is de benodigde 
expertise nu binnengehaald. De Weerdt: “De 
hoop is dat uiteindelijk een wisselwerking 
ontstaat tussen programmeurs en 
geesteswetenschappers, waarbij beide 
partijen elkaar onderbouwd kunnen wijzen 
op de mogelijkheden of tekortkomingen in 
hun werk.”

Sexy research
Een andere zorg zit aan de kant van de 
onderzoeksfinanciering. Schneider: “Er 
hangt een sexy air om Digital Humanities 
heen, waardoor relatief snel geld wordt 
gegeven aan wetenschappers die beloftes 
maken die ze niet kunnen nakomen.” Zo 
kan het gebeuren dat een gedoemd digitaal 
project een bedrag ontvangt, waarvan een 
fractie genoeg zou zijn voor de uitvoering 
van een ‘analoog’ onderzoek. “Dat gebeurt 
wel eens, en natuurlijk is dat kwalijk,” zegt 
De Weerdt. “Maar juist van zulke situaties 
kunnen we leren waar de valkuilen zitten. 
Dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor 
digitale impulsen betekent overigens niet 
direct dat op de traditionele methoden 
wordt gekort. En bovendien: we moeten niet 
doen alsof alle niet-digitale onderzoeken 
automatisch waarmaken wat ze beloven!”

Digitaliseringsmoeheid
Mogelijk is de weerstand niet eens zo zeer 
tegen de Digital Humanities gericht, maar 
is het eerder een uiting van een algemene 
digitaliseringsmoeheid. “Je ontkomt niet aan 
digitalisering,” zegt De Weerdt. Ook Fortuin 
erkent: “De wetenschap schrijdt voort. Als 
je niet meegaat, blijf je achter. Dat wil echter 
niet zeggen dat iedereen op de faculteit nu 
iets met Digital Humanities moet doen.” De 
Weerdt voegt toe: “Digital Humanities zijn 

een aanvulling. Er is nu zó veel mogelijk, 
je kunt zaken onderzoeken vanuit allerlei 
nieuwe invalshoeken. Het centrum kan met 
je meedenken over methodes en je wijzen op 
anderen die vergelijkbaar bezig zijn. Maar 
het kan ook best zijn dat je dit voor bepaalde 
vragen niet nodig hebt.”

De toekomst 
De komende tijd heeft het centrum de 
handen vol aan de ontwikkeling van het 
Digital Humanities-netwerk en het opzetten 
van onderwijs en onderzoek. Welke status 
de Digital Humanities op de lange termijn 
zullen hebben, is nog maar de vraag. De 
Weerdt: “Over een paar decennia is de 
term waarschijnlijk opgenomen in de 
geesteswetenschappen als geheel en behoeft 
het geen benoeming meer.” Dat er nu een 
naam aan wordt gegeven, is een manier om 
de ontwikkeling van Digital Humanities 
te accelereren. Fortuin: “We geven het een 
naam en extra aandacht, en zo hopen we 
dat het gaandeweg wordt opgenomen in de 
verschillende vakgebieden.” 

‘We leven in een digitale 
wereld. Als wij de studenten 
daarin niet wegwijs maken, 

wie dan wel?’ 

Door deze verspreiding wordt de kennis 
toegankelijk voor iedereen die van haar 
gebruik wil maken. Dat is bevorderlijk 
voor het onderzoek, en zeker belangrijk 
voor studenten, vindt Schneider: “We leven 
in een digitale wereld. We moeten onze 
studenten leren hoe die wereld werkt, waar 
informatie vandaan komt, hoe kennis wordt 
geproduceerd en wat betrouwbare kennis is. 
Want als wij het hen niet leren, wie dan wel?”
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Waarover gaat je award-winnende onderzoek? 
“Ik heb de prijs gekregen voor twee onderzoeken. Het ene 
onderzoek was onderdeel van een groter onderzoeksproject 
met de Vrije Universiteit, het KITLV en de Universiteit Leiden 
over de rol van Nederlanders in het Atlantisch gebied tussen 
1680 en 1800. We keken naar de verplaatsing van mensen, 
goederen en ideeën tussen Europa, Afrika en de Amerika’s. Die 
intercontinentale stromen van migratie en handel noemen we 
de ‘Atlantische wereld’. Mijn specifieke deelonderzoek ging 
over Suriname als knooppunt in die Atlantische wereld. Het 
andere onderzoek dat ik deed – samen met historicus Matthias 
van Rossum – was naar het belang van de slavenhandel voor 
de toenmalige Nederlandse economie.”

Wat is het belang van deze twee onderzoeken?
“De bevindingen maken duidelijk dat we een verwrongen 
beeld hebben van de koloniale tijd. Ten eerste vegen we het 
belang van de slavenhandel onder het tapijt, terwijl het in 
werkelijkheid een strategische handelsstroom was. Daarnaast 
blijkt uit het onderzoek over Suriname dat de koloniën 
onderling veel meer verbonden waren dan lange tijd werd 
gedacht. Dat de imperiale grenzen er minder toe deden en dat 
er geen vanzelfsprekende loyaliteit aan de koloniale macht 
was. We kijken toch nog altijd met een veel te nationalistische 
bril naar het verleden.”

Leg eens uit, hoe zit het bijvoorbeeld met 
Suriname als knooppunt in de Atlantische 
wereld?
“Onderzoekers zijn er de laatste jaren achter gekomen dat je de 
contacten in de Atlantische wereld niet alleen kunt begrijpen in 
nationale kaders, maar dat er tussen koloniën en wereldrijken 
veel meer uitwisseling was, ook informele. Dit geldt zeker ook 
voor Suriname, ontdekte ik. Bij de oprichting van de Sociëteit 
van Suriname in 1683 werd alleen handel met de Republiek der 
Nederlanden toegestaan, maar dit bleek al snel onhaalbaar. 

‘Mijn onderzoeken maken 
duidelijk dat we een 

verwrongen beeld hebben van 
de koloniale tijd’

Regionale contacten zoals met de Britse kolonies in Noord-
Amerika waren nodig om te voorzien in de dagelijkse 
behoeften van Suriname. Bovendien was melasse, een 
restproduct van suikerproductie en grondstof voor o.a. rum, 
te goedkoop voor een dure reis naar Nederland, en paarden 
te kwetsbaar om vervoerd te worden van Nederland naar 
Suriname. Uiteindelijk gingen de directeuren van de Sociëteit 
van Suriname daarom in 1704 overstag en lieten de handel 

‘Onze’ historicus Karwan Fatah-Black won onlangs de Heineken Young 
Scientists Award voor zijn onderzoek naar de koloniale geschiedenis. Waar 
gaat zijn onderzoek precies over? Wat betekent zo’n prijs? En hoe kijkt hij als 
slavernijdeskundige aan tegen de zwartepietendiscussie?

‘We kijken nog altijd met 
een te nationalistische 
bril naar het verleden’  

met Noord-Amerika toe, mits er op ieder schip tenminste 
één paard werd vervoerd. Natuurlijk stonden er vervolgens 
regelmatig Amerikaanse schippers met hun pet in de hand bij 
de gouverneur van Suriname om te verklaren dat het paard 
overboord was geslagen.”

Hoe ontdekte je dat, wat waren je bronnen?
“Ik heb de scheepsbewegingen van in- en uitvarende 
schepen uit Paramaribo bestudeerd, maar vooral ook de 
correspondentie en scheepspapieren van Noord-Amerikaanse 
schippers en handelaren. Daarin zijn ze verrassend open over 
hun smokkelwaar. Zonder schroom bespreken ze de kwaliteit 
van suiker, koffie, tabak en cacao, terwijl ze die helemaal niet 
mochten vervoeren.”

En je andere onderzoek, naar de slavenhandel?
“Het viel Matthias van Rossum en mij op dat er regelmatig 
stevige uitspraken worden gedaan over hoe onbetekenend 
de slavernij was voor de Nederlandse economie, terwijl er 
nauwelijks onderzoek naar was gedaan. Bovendien was er 
vooral naar de winstmarges van de compagnieën gekeken 
en niet naar het bredere economische effect. Terwijl de 
slavenhandel lokale economieën veel opleverde. Dan hebben 
we het bijvoorbeeld over de scheepsbouw, de verzekeringen 
die werden afgesloten en de lonen die werden uitbetaald  
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Verengelsing  
van het onderwijs,  
(g)een stukje  
taart?

Al jaren is landelijk de trend waarneembaar dat hoger onderwijs steeds meer in het 
Engels wordt aangeboden. Sinds dit studiejaar wordt zelfs het merendeel (60%*) 
van alle opleidingen aan de Nederlandse universiteiten in het Engels gegeven. Hoe 
zit dat bij onze faculteit, wat komt er allemaal bij kijken en wat vinden docenten en 
studenten van deze ‘verengelsing’? 

aan o.a. zeelui. Veel impact had ook het 
wereldomspannende netwerk dat werd 
aangesproken om handelsgoederen te vergaren 
waarmee op Afrika kon worden gehandeld, zoals 
zijde uit Azië en in Nederland geproduceerde 
drank en buskruit. Matthias en ik berekenden 
dat de bruto marge van de slavenhandel voor de 
17e en 18e eeuw bij elkaar tussen de 63 en 78 
miljoen gulden bedroeg. Dat is veel meer dan tot 
dusver werd aangenomen. En dan hebben we het 
nog niet eens over de landbouw op industriële 
schaal die mogelijk werd door de slavernij. 
Voor het eerst loopt er nu een onderzoek (van 
de Universiteit Leiden, Vrije Universiteit en het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 
om de economische impact van het gehele 
slavernijsysteem in kaart te brengen.”

Wat betekent het voor jou dat je de 
Heineken Young Scientists Award hebt 
gewonnen?
“Ik vind het een enorme eer, ook omdat deze 
prijs maar eens in de twee jaar wordt uitgereikt. 
Inhoudelijk denk ik dat mijn onderzoek kan 
bijdragen aan ons begrip van het verleden en in 
het bijzonder het kolonialisme en de plaats van 
Nederland in de wereld. Verder zorgt de prijs 
voor veel aandacht voor mijn onderzoek. Ik kreeg 
op één dag van vier uitgevers de vraag of ik een 
publieksboek wilde schrijven. Die aandacht vind ik 
fijn en de feestelijkheden waren erg leuk.’ 

‘Maar er is een gekke 
overgevoeligheid in 

het benoemen van de 
onaangename kanten van 

ons koloniaal verleden’.

Waarover gaat dat publieksboek? 
“Over mijn huidige onderzoek. Ik ben in februari 
begonnen met een nieuw onderzoeksproject, Paths 
through Slavery. Dat moet een sociale geschiedenis 
worden van het ontstaan van de Afro-Surinaamse 
gemeenschap in Paramaribo. Ik kijk naar de manier 
waarop slaven vrij konden worden en hoeveel 
succes ze konden hebben met het opbouwen van 
hun eigen leven, en hoe zo een Afro-Surinaamse 
gemeenschap ontstond.”

Het is weer de tijd van het jaar 
van de zwartepietendiscussie. Hoe 
kijk jij hier als slavernijdeskundige 
tegenaan?
“Ik zie een duidelijke parallel met wat ik zojuist 
vertelde: dat wij pas nu in de wetenschap 
beginnen met het berekenen van de inkomsten 
van de slavernij. Telkens weer wordt het belang 
van het koloniaal verleden voor de Nederlandse 
identiteit onderstreept. Een paar weken geleden 
nog − tien jaar na zijn oorspronkelijke uitspraak 
− benadrukte Balkenende op de radio wederom 
het belang van een ‘VOC-mentaliteit’. Maar er is 
een gekke overgevoeligheid in het benoemen 
van de onaangename kanten van ons koloniaal 
verleden. Hetzelfde geldt voor racistische trekjes 
in onze cultuur, zoals de figuur van Zwarte Piet. Ik 
persoonlijk ben blij als deze racistische karikatuur 
uit dit feest verdwijnt en wij de volgende 
generaties hier niet mee opzadelen. Dat gaat denk 
ik ook gebeuren: het lijkt er sterk op dat Zwarte 
Piet definitief aangepast gaat worden.” 

Dr. Karwan Fatah-Black is universitair docent bij 
het instituut voor Geschiedenis.

Vervolg:  
‘We kijken nog altijd met een te 
nationalistische bril naar het verleden’ 

Onze faculteit biedt al jaren alle masteropleidingen in het Engels aan, 
met uitzondering van Neerlandistiek. De bachelors International 
Studies en South en Southeast Asian Studies zijn volledig Engelstalig. 
Bij veel bacheloropleidingen wordt een deel van de colleges in 
het Engels verzorgd en in 2017 starten twee nieuwe Engelstalige 
afstudeerrichtingen (Arts Media and Society en Philosofy: Global and 
Comparative Perspectives) en een nieuwe Engelstalige opleiding Urban 
Studies is in ontwikkeling.
 
Bij het verzorgen van ‘anderstalig’ onderwijs moet de faculteit 
natuurlijk goed geëquipeerd te zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met de 
kennis van de Engelse taal bij docenten? En hoe zorgen we dat alle 
studenten, ook zij die niet Nederlands spreken, even goed geïnformeerd 
zijn over hun opleiding als Nederlandstalige studenten? Deze aspecten 
maken onderdeel uit van het advies dat de Stuurgroep Taalbeleid heeft 
uitgebracht aan het College van Bestuur (zie kader). Voordat over dit 
beleid een beslissing wordt genomen wil het CvB eerst een aantal zaken 
op facultair niveau inventariseren. Daar wordt op dit moment aan 
gewerkt.  

Taal en inhoud zijn één
Gea Hakker, directeur van het Academisch Talen Centrum (ATC) 
was betrokken bij het opstellen van het beleid en heeft in haar functie 
dagelijks te maken met taalvaardigheidsonderwijs. “Het ATC verzorgt 
taalonderwijs aan studenten maar ook aan docenten. In het kader van 

de BKO toetsen wij regelmatig docenten op hun beheersing van de 
Engelse taal. Als dit niveau tekortschiet, kan een gerichte cursus de 
docent op het gewenste niveau brengen.” Wat Hakker betreft worden 
English Academic Skills standaard opgenomen in alle Engelstalige 
bacheloropleidingen van de faculteit, het schrijven van een essay en 
het geven van een academische presentatie vragen tenslotte om een 
taalbeheersing op academisch niveau. In het huidige taalbeleid van 
de universiteit is opgenomen dat bachelorstudenten die doorstromen 
naar een Engelstalige master een taaltoets Engels kunnen doen om 
te kijken welk niveau ze hebben. In de toekomst wordt mogelijk een 
online cursus ontwikkeld voor studenten om de Engelse grammatica 
en woordenschat op te frissen. Hakker: “Een goede taalbeheersing 
is essentieel, want taal en inhoud zijn aan elkaar gekoppeld. Als 
een student bijvoorbeeld bij een Engelstalig tentamen een incorrect 
antwoord geeft, kan dat liggen aan de kennis van de leerstof. Maar 
er kan ook een gebrekkige beheersing van de Engelse taal aan ten 
grondslag liggen.” 
 
Student Asian Studies Gise van den Wildenberg bevestigt dat het 
schrijven van een Engelstalige scriptie vraagt om taalbeheersing op 
academisch niveau. Zij merkt dat medestudenten het soms als lastig 
ervaren om colleges in het Engels te volgen, maar zelf heeft zij er geen 
moeite mee. “Ik volg een internationaal georiënteerde studie die door 
studenten van diverse nationaliteiten wordt gevolgd, dus dat de colleges 
in het Engels worden gegeven, vind ik niet meer dan logisch.”  
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en studenten even lastig om over te stappen op het Engels, maar 
de voordelen van Engelstalig onderwijs wegen daar ruimschoots 
tegenop. Al die verschillende studenten, tutoren en docenten met 
hun verschillende culturele achtergronden brengen hun geheel eigen 
kijk op de onderwerpen die we behandelen in International Studies 
en verrijken zo elkaars blik op de wereld. Omdat we ook qua staf 
een internationale gemeenschap zijn, is de voertaal tijdens meetings 
eveneens Engels en schrijven we tevens onze rapporten in die taal. 
Verder letten we er goed op dat onze communicatie naar medewerkers 
en studenten altijd in het Engels is. Gelukkig is het inmiddels ook 
universitair beleid dat alle communicatie binnen een Engelstalige 
opleiding in het Engels beschikbaar is.”

Universitair taalbeleid
Het door het College van bestuur voorgestelde 
taalbeleid heeft als uitgangspunt dat de Universiteit 
Leiden een Nederlandse universiteit is met Nederlands 
als primaire taal, die tegelijkertijd opereert in een 
internationale gemeenschap. Dit kan in de toekomst 
ook consequenties hebben voor de voertaal van 
bestuurlijke communicatie en tijdens overleggen, 
maar vooralsnog ligt het primaat in bestuur en 
medezeggenschap bij het Nederlands. Internationale 
medewerkers en studenten die willen participeren in 
de medezeggenschap worden dan ook gestimuleerd 
om ten minste passief vaardig te worden in de 
Nederlandse taal. 

Een ander onderdeel van het taalbeleid is dat alle 
informatie over de opleiding beschikbaar hoort te 
zijn in de taal waarin de opleiding of het betreff ende 
vak wordt verzorgd. Daarnaast moeten alle formele 
regelingen zowel in het Nederlands als in het Engels 
beschikbaar zijn. Een nulmeting moet uitwijzen of dit 
momenteel al het geval is. 

* Dit cijfer komt uit een inventarisatie door de Volkskrant, die verder 
meldde dat bij de masterstudies zelfs minder dan 30% van de studies 
Nederlands als voertaal heeft . Het artikel werd gepubliceerd op 26 
augustus jl. en is onder de kop ‘Meer dan de helft  van de studies volledig 
in het Engels’ te vinden in het betaalde deel van de Volkskrant-site. 

Nederlandse vaktermen
Markus Altena Davidsen, universitair docent Godsdienstsociologie, 
doceert zowel in het Nederlands als in het Engels. Ondanks dat hij 
zelf van Deense komaf is en zodoende geen native speaker, pleit hij 
in veel gevallen toch voor doceren in het Nederlands. “De opleiding 
Religiewetenschappen leidt primair op tot docent Godsdienst/
Levensbeschouwing op middelbare scholen. Om die reden is 
onderwijs in de Nederlandse taal zeer gewenst. Ons onderwijs 
maakt veel gebruik van Engelstalige vakliteratuur, dus om te zorgen 
dat studenten ook de Nederlandse vaktermen goed in de vingers 
krijgen is het nodig om ze in het Nederlands onderwijs te geven en 
te examineren. Bovendien kan ik, wanneer ik onderwijs geef in het 
Nederlands, makkelijker inspelen op de Nederlandse actualiteit. Vorig 
jaar bijvoorbeeld maakte ik gebruik van burgemeester Van der Laans 
toespraak tijdens Dodenherdenking in een college over civiele religie, 
de ‘burgerschapsreligie’ van gedeelde waarden en idealen die voor 
sociale cohesie zorgt binnen een natie. Dat kan inmiddels niet meer zo 
makkelijk, want dit vak wordt nu in het Engels aangeboden.”

Helder uitdrukken
Judith Pollmann, wetenschappelijk directeur van het instituut 
Geschiedenis, vraagt zich af of de samenleving wel in alle gevallen 
gediend is bij Engelstalig opgeleide wetenschappers. “Het is evident 
om als wetenschapper te publiceren in de Engelse taal, maar is het ook 
altijd gewenst? Voor een expert op het gebied van Latijns-Amerika 
of Franstalig Afrika is het wellicht wenselijker in de bestudeerde 
taal te publiceren.” Ook het carrièreperspectief van studenten is 
een argument om Nederlandstalig onderwijs te verzorgen. Veel 
studenten Geschiedenis belanden in lees- en schrijfb eroepen, zoals 
de journalistiek of als beleidsmaker bij de overheid. Het is essentieel 
dat zij zich in het werkend leven helder kunnen uitdrukken. “Een 
ander argument is de groeiende druk om verantwoording af te leggen 
aan de samenleving. Wetenschappers moeten in helder Nederlands 
kunnen uitleggen waar ze mee bezig zijn. Kiezen we hierbij niet voor 
de moedertaal, dan creëren we weer de ‘ivoren toren’ en wordt het 
onderwijs minder toegankelijk voor kinderen voor wie Engels de derde 
taal is, waarmee we de tweedeling in Nederland weer vergroten.”

Rijke blik op de wereld
Bij sommige opleidingen is het essentieel om in het Engels te doceren. 
Zoals bij de bachelor International Studies, waar de collegezalen 
worden bevolkt door studenten met meer dan vijft ig verschillende 
nationaliteiten. “Dat kan alleen maar in een Engelstalige opleiding!”, 
aldus Jaap Kamphuis, Programme Manager van deze volledig 
Engelstalige bachelor. “Natuurlijk is het voor sommige docenten 

Verengelsing 
van het onderwijs, 
(g)een stukje 
taart?
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Feiten 
& Cijfers
Over studenten en 
hun herkomst

De faculteit 
Geesteswetenschappen 

herbergt studenten uit de hele 
wereld. Hoeveel nationaliteiten 

kennen we bij onze studies? 
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Drie vragen over
het Leiden Asia Year
Universiteit Leiden heeft 2017 uitgeroepen tot Leiden Asia Year, en natuurlijk hebben we 
daar een doel mee. Aan het woord directeur UBL Kurt De Belder en Professor of Modern 
China Studies Frank Pieke. 

Op www.leidenasiayear.nl vind je alle activiteiten van het Leiden Asia Year. Volg ook het Leiden Asia Year op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

1. //

WAAROM EEN LEIDEN ASIA 
YEAR; WAT BEOGEN DE 
UNIVERSITEIT EN DE FACULTEIT 
ERMEE TE BEREIKEN?
De Belder: “Leiden is een internationaal centrum voor Azië op het 
gebied van onderzoek, onderwijs, collecties en expertise. Door op 
grote schaal kenbaar te maken wat Leiden te bieden heeft , willen we 
ons nationaal en internationaal nog sterker op de kaart zetten als Azië 
hub. De concrete aanleiding van het Leiden Asia Year is de bouw van 
onze nieuwe Asian Library op het dak van de UB waarin we al onze 
Aziëcollecties samenbrengen. De nieuwe bibliotheek staat symbool 
voor de Aziëkennis en -expertise in Leiden.“
Pieke: ”Niet alleen bij Geesteswetenschappen, maar ook bij andere 
faculteiten en musea in Leiden gebeurt veel rond het vakgebied Azië. 
We weten vaak alleen niet van elkaar waar we precies mee bezig 
zijn en het is allemaal erg versnipperd. Ook buiten de muren van 
de universiteit weten belanghebbenden ons niet altijd te vinden. In 
de media komen bijvoorbeeld mensen aan het woord met minder 
wetenschappelijke kennis en expertise dan wij hebben. En dat is een 
gemiste kans. Met het initiatief voor Leiden Asia Year zoekt Universiteit 
Leiden de schijnwerpers op en draagt het bij aan meer nationale en 
internationale bekendheid van de universiteit en Leiden als Azië-
expert.” 

2. // 

WAT HOUDT HET LEIDEN 
ASIA YEAR CONCREET IN; 
WELKE ACTIVITEITEN STAAN 
OP STAPEL? 
De Belder: “Het offi  ciële begin, de feestelijke opening, van het Leiden 
Asia Year is tijdens de viering van de dies natalis van de universiteit. 
Vanaf dat moment staat de agenda vol met allerlei activiteiten. Een 
belangrijk hoogtepunt voor mij is natuurlijk de opening van de 
Asian Library in september 2017. In de openingsweek zijn veel extra 
activiteiten georganiseerd zoals de opening van de tentoonstelling 
Mapping Asia, een internationaal symposium over de geschiedenis 
van de cartografi e met nadruk op oude Aziatische kaarten en een 
tentoonstelling over de Aziatische keuken en culinaire activiteiten.”
Pieke: “We organiseren het Leiden Asia Year met de gemeente, musea 
en andere culturele partners in de stad. Het is eigenlijk heel bijzonder 
dat we dit gezamenlijk neergezet hebben. Vanaf januari 2017 zijn 
er op diverse locaties in Leiden lezingen, tentoonstellingen, theater, 
muziek en tal van andere activiteiten met als thema Azië. Op de 
website leidenasiayear.nl staat een mooi overzicht van alle activiteiten 
dat steeds wordt aangevuld en ook na 2017 blijft  bestaan. Er is heel 
veel te doen, voor ieder wat wils. Ik kijk zelf bijvoorbeeld uit naar 
de openingsconferentie China en Nederland op 9 februari over de 
verhouding tussen beide landen.”

3. // 

TOT SLOT: WHAT’S IN IT VOOR 
GEESTESWETENSCHAPPERS?

De Belder: “Voor de faculteit is het Leiden Asia Year van groot belang, 
de meeste Azië-kennis komt immers bij Geesteswetenschappen 
vandaan. Het is een fantastisch uithangbord om ons te profi leren. 
De faculteit draagt niet alleen bij aan het Leiden Asia Year, maar 
haalt ook veel kennis op bij symposia en lezingen. Ik verwacht dat er 
veel interessante ontmoetingen plaatsvinden. We hopen studenten, 
onderzoekers en belangstellenden bij elkaar te brengen en zo bij te 
dragen aan nog meer en beter onderzoek.”
Pieke: “De Universiteit Leiden, en vooral Geesteswetenschappen, 
is de plek waar hooggekwalifi ceerde kennis over Azië is gebundeld in 
onderwijs en onderzoek. Dit jaar biedt de mogelijkheid om anderen 
en elkaar te laten zien waar we mee bezig zijn en welke kennis 
aanwezig is. Het geeft  een impuls aan de werving van (internationale) 
studenten en onderzoekers, het binnenhalen van subsidies en 
samenwerkingsverbanden met internationale partners. Een beter 
profi el en bekendheid heeft  een aanzuigende werking; het is interessant 
om te studeren, werken of onderzoeken bij een instituut waar jij en 
anderen over gehoord hebben. Het komt allemaal mooi samen zo.” 



Per 1 januari worden de NWO-onderzoeksgelden voor de geesteswetenschappen samengevoegd met die voor 
maatschappij- en gedragswetenschappen. Dat kan zowel meer concurrentie als meer samenwerking betekenen. Hoe 
kijken ervaringsdeskundigen eigenlijk aan tegen interdisciplinair werken? 

De voors en tegens van 
interdisciplinair werken
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‘Ook in de toekomst kerntaken 
optimaal uitvoeren’ 

Wie: Lieke van Emmerik
Wat: communicatieadviseur bij NWO op het gebied van 
Geesteswetenschappen 

“De organisatie van NWO gaat op de schop. Deze verandering 
is nodig om ook in de toekomst de kerntaken optimaal 
te kunnen uitvoeren. De vernieuwde organisatie is erop 
gericht om fl exibeler in te spelen op ontwikkelingen in de 
wetenschap en meer over disciplinaire grenzen heen te werken 
vanuit één programmering. Concreet houdt dat in dat je als 
geesteswetenschapper je aanvragen indient bij het nieuwe 
domein Sociale en Geesteswetenschappen. NWO zorgt ervoor 
dat de organisatie herkenbare aanspreekpunten blijft  houden 
voor geesteswetenschappers. Omdat we meer uniformiteit 
binnen en tussen de domeinen nastreven, gaat een aantal zaken 
rondom indiening en beoordeling in de loop van 2017 iets anders 
verlopen.”

‘Er valt veel te winnen met een 
interdisciplinaire aanpak’ 

Wie: Marlou Schrover
Wat: historica die veel onderzoek deed met sociale 
wetenschappers.
Ook: Schrover is lang lid geweest van de interdisciplinaire 
Vici-commissie van NWO

“We kennen allemaal de karikatuur van hoe de sociale 
wetenschappen heel erg op theorie leunen en weinig op 
empirie, en daartegenover geschiedenis met heel veel empirie 
en juist weinig theorie. Dat is natuurlijk een parodie, maar wel 
een klein beetje op waarheid gestoeld. 

Ik denk dat er met een meer interdisciplinaire aanpak veel 
valt te winnen, ook voor ons als geesteswetenschappen. We 
kunnen profi teren van de meer theoretische aanpak in de 
sociale wetenschappen. Om een voorbeeld te noemen: als 
bij een verbouwing een oude Chinese vaas wordt gevonden, 
denkt geschiedenis vooral aan hoe mooi de vaas is terwijl 
sociale wetenschappers zich afvragen wat één vaas nou zegt. 
Historici vergeten dat analytische nog wel eens. Omgekeerd 
zien wij het terugkerende van empirie weer net iets meer dan 
sociale wetenschappers. Wat is er in het verleden geprobeerd, 
en wat kun je daar vandaag mee? Elke historische vergelijking 
gaat weliswaar per defi nitie mank, maar je kunt toch patronen 
herkennen.

Ik heb veel samengewerkt met sociale wetenschappers en 
merkte daarbij duidelijke verschillen tussen de disciplines. Bij 
interdisciplinair onderzoek willen historici soms bijvoorbeeld 
een theorie uit de sociale wetenschappen toetsen, maar 
nemen ze niet de stap om die verder te ontwikkelen. Met het 
alleen toetsen van een theorie is op zich niks mis, maar het is 
jammer als er dan geen academisch debat volgt dat zich verder 
ontwikkelt. Want dat is wél de essentie van de wetenschap!” 

‘Het vereist een zekere optiek op je 
manier van wetenschap bedrijven’ 

Wie: Erik Kwakkel
Wat: boekhistoricus en universitair docent bij het Centre for the Arts in 
Society
Ook: bestudeerde samen met de Delftse ingenieur Joris Dik vroegmoderne 
boeken met behulp van een röntgenscanner

“Het is belangrijk om kritisch te blijven. Neem het onderzoek van Joris en mij: 
je kunt wel zeggen dat het onderzoek interdisciplinair is, maar zelf ben ik dat 
niet. Volgens mij ben je namelijk pas interdisciplinair als je in twee disciplines 
geschoold bent.  Naar mijn mening hoef je als geesteswetenschapper niet per 
se veel van een andere discipline te snappen. Ik weet bijvoorbeeld heel weinig 
van röntgenstralen. Ik kan ook niet zeggen ‘Als ik nou mijn eigen studieobject 
zo ga benaderen, levert dat wat nieuws op.’ De uitdaging is om met mensen 
in aanraking te komen die dat wel kunnen. Dat vereist een zekere optiek op je 
manier van wetenschap bedrijven. Je vermoedt dat er een eilandje achter de 
horizon ligt, maar er is geen garantie dat je het bereikt door interdisciplinair 
te gaan werken. Joris en ik hebben geïnvesteerd, en dat leverde gelukkig wat 
op.

Het grote voordeel van interdisciplinair werken is dat je iets kunt wat 
voorheen niet mogelijk was. Ik kon zelf niet door een boekband heen kijken, 
laat staan systematisch, maar met een röntgenapparaat kan dat wél. Toch is 
het belangrijk om kritisch te blijven. Onder het motto ‘interdisciplinair’ gaat 
er veel geld naar digitale onderzoeksmethoden, maar dit is niet altijd terecht. 
Binnen mijn vakgebied zeggen mensen weleens ‘Ik ben interdisciplinair, want 
ik gebruik digitale middelen’, terwijl ze feitelijk doen wat ze al deden, maar 
dan op een effi  ciëntere manier. De soft ware is speciaal voor jou ontwikkeld, 
dus als onderzoeker ben je gewoon monodisciplinair. Ik begrijp dat wel: door 
subsidieaanvragen is het belangrijk geworden om je interdisciplinair op te 
stellen. In die zin bepaalt de cultuur van de subsidieaanvraag de richting van 
het vakgebied, en je kunt je afvragen of dat goed is. Het gevaar bestaat dat 
door de multidisciplinaire mode niet-digitale methoden buiten beschouwing 
blijven, terwijl die veel belangrijker kunnen zijn.” 

Nieuw domein, bekend gezicht

De voorzitter van het nieuwe NWO-domein Sociale 
en Geesteswetenschappen is een goede bekende van 
Geesteswetenschappen: dat is ‘onze’ Wim van den 
Doel. Per 1 januari legt hij zijn positie als decaan in 
Leiden neer en wordt hij benoemd tot lid van de Raad 
van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In die functie 
wordt hij mede- verantwoordelijk voor de strategie 
en het beleid van NWO – inclusief de programmering, 
het instrumentarium en budgettoekenningen. 
Als voorzitter van het nieuwe domein Sociale en 
Geesteswetenschappen (SGW) geeft 
hij verder vorm aan de fusie van de 
huidige gebieden Maatschappij 
en Gedragswetenschappen en 
Geesteswetenschappen. Wim van 
den Doel blijft wel als hoogleraar 
Algemene Geschiedenis aan de 
universiteit verbonden.



Column De persoonlijke visie van een FGW’er. Deze keer: 
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Leiden Islam Academie 
gelanceerd 

Begin december vond de launch van de Leiden Islam 
Academie plaats in de vorm van een symposium. De 
academie speelt in op de maatschappelijke behoefte 
en stemt hierop de Leidse kennis op het gebied van 
de islam af. Zij biedt een uiteenlopend programma aan, 
zowel digitaal als in de vorm van bijeenkomsten. Naast 
korte modules voor studenten zijn er workshops voor 
bijvoorbeeld scholen en de media. Er is een leergang 
ontwikkeld voor diplomaten en workshops voor 
medici over medische ethiek in de gezondheidszorg in 
het licht van verschillende religies. Directeur Maurits 
Berger: “De academie draagt bij aan het dempen 
van een totaal gepolariseerd debat en biedt een 
podium voor discussie. De bijeenkomsten zelf zijn 
tevens bronnen van onderzoek waarmee onderwijs 
gekoppeld wordt aan onderzoek en vice versa. De 
kracht van het programma zit ‘m in het zeer diverse 
publiek dat wij bereiken, waarvoor wij een veilige 
onderwijsomgeving bieden zodat daar de – vaak - 
heftige discussies kunnen plaatsvinden.”

Opleiding International Studies 
verhuist naar Wijnhaven

Eind dit jaar verhuist de opleiding International 
Studies van het Lange Voorhout naar Wijnhaven. Dit 
gebouw, dat onlangs helemaal gerenoveerd is en 
waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd, 
zal vanaf begin 2017 het merendeel van de colleges 
van de opleiding huisvesten. Ook andere opleidingen 
van de Universiteit Leiden in Den Haag zullen in dit 
gebouw worden gehuisvest.

Over verwondering en 
netwerken  
Als bedrijfskundige in een faculteit Geesteswetenschappen kijk ik anders naar zaken, 
stel ik andere vragen en verwonder ik mij over andere dingen. Bijvoorbeeld als 
studenten een eenzijdig beeld van organisaties blijken te hebben en denken dat NGO’s 
en overheid engelen zijn en de corporates de grote duivels. 

Als een presentatiestijl ‘gelikt’ wordt genoemd, terwijl het in mijn ogen de standaard is voor 
professionaliteit. Als fi guren en tabellen worden beoordeeld als kinderachtig en onnodig, maar 
eindeloze lappen tekst wel leesbaar worden gevonden. Of als studenten mijn vak aanvankelijk 
zien als iets wat een YouTube-tutorial ook ondervangt en dan tijdens de stage opeens 
concepten als leiderschap, organisatiecultuur en -structuur tot leven zien komen. 

Ik vorm en word gevormd. Ik heb iets toe te voegen, zoals het netwerken met grote 
organisaties en het inhoudelijk voorbereiden van studenten op hun loopbaan. Bruggen 
slaan heb ik geleerd bij de vorige universiteit, mijn proefschrift  is eraan gewijd. Ook hier bij 
Geesteswetenschappen laat ik studenten nadenken. Wat zijn eigenlijk de artefacten en waarden 
van de organisatiecultuur van de Universiteit Leiden? Het Leids kwartiertje en het motto 
Praesidium Libertatis worden genoemd. Dit laatste artefact pas ik toe bij het onderwijs in 
consultancyprojecten van alle derdejaars bachelorstudenten International Studies: “Wij praten 
organisaties niet naar de mond. We doen kritische, objectieve analyses waarbij we rekening 
houden met alle stakeholders.” Ook mag een gastcollege ter inspiratie van dit toegepast 
onderzoek gerust kritisch zijn over de partnerorganisaties. Maar het komt het onderzoek 
ten goede als ik de kritiek in context plaats en de studenten niet verloren laat geraken in 
de sensatie en chaos die toch al gepaard gaan met deze onderwijsvorm in de vorm van 
consultancyprojecten.

Een tijdje geleden hadden we de facultaire opening van het academisch jaar, nog zo’n 
artefact. Ik geniet hiervan. Ik weet nog lang niet alles van de zeven instituten binnen 
Geesteswetenschappen, maar merk op dat er een ongekende passie voor kennis is. Ik beschouw 
de faculteit als groot netwerk. Een proefschrift  vormt je wereldbeeld, zo luidt een van mijn 
proposities. International Studies zie ik als een programma dat bestaat uit vele netwerkjes, een 
matrix-structuur. Manager Jaap Kamphuis en Chair Joost Augusteijn sturen op energieke wijze 
deze netwerken van mensen en middelen aan; verbanden tussen Linguistics en Geschiedenis, 
Den Haag en Leiden. Ik draag hieraan mijn deel bij. Ik vorm en word gevormd. De wereld 
is veel breder geworden dan organisaties, stakeholders of interorganisationele netwerken. 
Studenten Geesteswetenschappen kunnen even goed concurreren op de arbeidsmarkt en 
het netwerken gaat ook hier door. Ik beleef veel plezier als interface tussen de faculteit en 
organisaties en help jou graag verder. Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Benader mij 
gerust. 

Dr. Sarita Koendjbiharie, 
sinds 2014 docent in 
management en organisatie, 
academisch stagebegeleider 
en onderzoeker bij de BA 
International Studies //  

Met de renovatie van het monumentale PJ Veth-gebouw, komt de realisatie van 
de Humanities Campus weer een stap dichterbij. In de zomer van 2017 trekken 
medewerkers van het instituut Wijsbegeerte in het pand. Het PJ Veth-gebouw 
werd in 1908 opgeleverd als onderzoeks- en collegegebouw voor Botanie, 
maar vooral ook als depotgebouw voor het Rijksherbarium. Dat verklaart ook 
de indeling: grote, rechthoekige zalen voor de laboratoria en verdiepingen 
van geringe hoogte voor de herbariumdepots. Tijdens de verbouwing worden 
in het Herbarium-deel ruime werkkamers gemaakt met faciliteiten die het 
werk ondersteunen. In het Botanie-deel blijven de ‘oude’ collegezaal en de 
bibliotheek intact. De overige ruimtes worden ingericht conform de wensen in 
het Humanities Campus-project.

1 beeld, 
1000 
woorden


