
Bloggers gezocht 

Van een cholera-epidemie en de gevolgen daarvan tot meedoen met 
college football. Rik Jongenelen (African Studies) blogt sinds kort over zijn 
studie. Hij ging voor drie maanden op stage naar Zambia en deelde zijn 
avonturen op de website theleidener.com. Floris Heidsma doet dat ook. 
Tijdens zijn master North American Studies studeerde hij een semester in 
Calgary, Canada. Aanstaande studenten willen vaak echte verhalen lezen 
over studeren in Leiden of studeren in het buitenland. En het liefst van 
studenten die daar nu iets over te vertellen hebben. Ken je iemand die leuk 
over studeren in Leiden kan schrijven of over zijn of haar studie-ervaringen 
in het buitenland? Laat het weten via communicatie@hum.leidenuniv.nl  
Er staat een kleine vergoeding tegenover. 

Reis door het oude Rome

Op vakantie naar Rome binnenkort? In het boekje de ‘De vereeuwigde stad’, onder redactie van studenten 
Nathasja van Luijn en Mark Oldenhave en docent Latijn Christoph Pieper staan literaire beschrijvingen 
van twintig bekende Romeinse locaties centraal. Met auteurs als Ovidius, Cicero en Vergilius geeft deze 
gids een indruk van het effect dat de monumenten hadden op de oude Romeinen. Hiervoor werden voor 
een twintigtal plaatsen of gebouwen in Rome antieke teksten gezocht die deze plaatsen/gebouwen 
verlevendigen en onze fantasie kunnen prikkelen: hoe was het om 2000 jaar geleden voor dit gebouw/
op deze plaats te staan? Wat deden Romeinen daar? Met behulp van plattegronden, oude prenten en 
schetsen en enige verbeelding stap je terug in de tijd en wandel je rond in het oude Rome. Docent Latijn 
Susanna de Beer en studenten Caroline van den Oever en Mark Hannay hebben er een bijzondere website 
bij gemaakt, waarop je een handige plattegrond, wandelroutes en leuke extra informatie kunt vinden 
(www.devereeuwigdestad.nl). 

onze primaire taak is onderwijs 
en onderzoek. We zijn nu bezig 
met de facultaire doorvertaling 
van de universiteit brede 
onderwijsvisie, waarbij we bij 
Geesteswetenschappen het accent 
leggen op ‘onderzoekend leren’ 
en ‘arbeidsmarktvoorbereiding’. 
Daar krijgen we de ruimte voor 
van het College van Bestuur. 
Helemaal nieuw zijn die accenten 

Kun je toelichten hoe 
Geesteswetenschappen 
ervoor staat en hoe de 
ontwikkelingen samenhangen 
met waar we naartoe willen? 
 
“We zijn een mooie, enerverende 
faculteit waar inderdaad veel 
gebeurt. Studenten zijn en 
blijven onze belangrijkste 
bijdrage aan de samenleving; 

overigens niet; we doen al heel 
veel en ze lopen ook door ons 
Facultair Strategisch Plan (FSP) 
heen. Met de uitvoering van de 
actiepunten uit dat FSP liggen we 
mooi op koers: meer dan de helft 
is inmiddels gerealiseerd. Zo is 
de PhD graduate school opgezet, 
gaat de bachelor Urban Studies 
in september van start en loopt 
het Digital Humanities project 

inmiddels.”
Er is veel te doen over de 
structuur van de faculteit. Wat 
kun je daarover zeggen?
 
“Zoals bekend zijn we aan het 
kijken hoe we de organisatie 
slimmer en efficiënter kunnen 
inrichten. Om meningen van 
medewerkers te peilen, zijn we 
bij diverse overleggen langs 
gegaan en hebben we open 

sessies georganiseerd. Het 
grootste knelpunt is de huidige 
relatie tussen de opleidingen 
en de onderzoeksinstituten: 
er zijn regelmatig 
afstemmingsproblemen 
en dat leidt tot de nodige 
frustratie. We streven naar 
een transparantere organisatie 
waarin verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn. Om optimaal 

te kunnen werken moeten 
er zaken veranderen in 
de werkverdelingen, de 
bestuursverantwoordelijkheid en 
de financiële stromen. Daarom 
onderzoeken we nu wat het 
onderwijs nodig heeft en wat 
we vervolgens qua personeel 
en financiën kunnen doen. Het 
is niet per se gezegd dat een 
ingrijpende formele wijziging  
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Die heftige discussie is winst Museale maatjes Drie vragen over de nieuwe privacywet

Et al  Over mijlpalen van FGW en de FGW’ers 

Faculteit in  
verandering 
Stap voor stap vooruit 
Onze organisatiestructuur, werkdruk, het Facultair Strategisch Plan, de 

implementatie van de onderwijsvisie… Er speelt veel binnen onze faculteit. 

FGW.nu vroeg decaan Mark Rutgers om de zaken op een rijtje te zetten. 
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Stalen zenuwen op Marokkaanse 
stadspoort 

Elf studenten van IIAS en de Universiteit 
Leiden, twaalf studenten van de Universiteit 
Mohamed V in Rabat en een handvol docenten 
bezochten begin april het NIMAR in Rabat. De 
reis, die op initiatief van IIAS-directeur Philippe 
Peycam georganiseerd werd, stond in het teken 
van kritische erfgoed- en museumstudies. 
De studentengroep bezocht verschillende 
erfgoedsites en musea in Rabat, Salé, Casablanca 
en Fès. Tijdens de reis zagen zij met eigen ogen 
hoe in Marokko academici en overheid omgaan 
met erfgoed. Marokko besteedt sinds enkele 
jaren veel aandacht aan cultuur, om toeristen 
te interesseren en een open samenleving 
te bevorderen. Dankzij medewerking van 
Marokkaanse collega’s kregen de studenten de 
gelegenheid om monumenten te bezoeken die 
niet makkelijk toegankelijk zijn. Zo kwam de groep 
na een spannende klim op een smal randje van 
een middeleeuwse stadspoort in Salé terecht. “De 
tocht deed een beroep op de stalen zenuwen van 
de studenten, maar het uitzicht vanaf de poort 
over de oude binnenstad en de enthousiaste 
verhalen van de lokale stadsarcheoloog maakten 
alles goed”, aldus NIMAR-directeur Léon Buskens. 
“De reis was zeer succesvol. Niet in de laatste 
plaats omdat er naast aandacht voor erfgoed 
ook waardevolle discussies plaatsvonden over 
uiteenlopende maatschappelijke thema’s.” Voor 
herhaling vatbaar dus.

Meer aandacht voor promovendi

Een vernieuwde website, een beter 
registratiesysteem en een speciaal career event.  
De ruim zevenhonderd promovendi van 
onze faculteit krijgen meer aandacht sinds 
Iris van Ooijen is aangesteld als coördinator 
van de Graduate School of Humanities. De 
vernieuwde website van de Graduate School 
biedt bijvoorbeeld steeds meer praktische 
informatie, zoals over de verschillende typen 
promovendi, de verdedigingsceremonie, 
informatie over postdoctoraal onderzoek en 
social media (www.universiteitleiden.nl/en/
humanities/graduate-school). De verbeterde 
registratie houdt in dat alle gegevens van 
de promovendi vanaf juni kunnen worden 
opgenomen in het registratie- en volgsysteem 
Converis GSM. Iris: “Denk bijvoorbeeld aan 
hun startdatum, begeleiders, opleidings- en 
begeleidingsplan, maar ook de trainingen die ze 
hebben gevolgd.” En dat PhD career event? Dat 
vond in april voor de allereerste keer plaats, met 
lezingen, workshops en PhD-alumunisessies, 
rond het thema ‘Life Beyond Academia’ en de 
loopbaanmogelijkheden van promovendi en 
postdocs op de niet-academische arbeidsmarkt. 
“Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de 
kwaliteit van de promotietrajecten”, vertelt Iris. 
“Er is een vertrouwenspersoon voor promovendi 
aangesteld en er is een cursus ontwikkeld 
voor wetenschappers die voor het eerst een 
promovendus gaan begeleiden. “
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de oplossing is voor alle knelpunten. 
Waarschijnlijk is een beperkt aantal 
aanpassingen voldoende, want het gaat 
vooral ook om de wijze waarop we met 
elkaar samenwerken en wat we van elkaar 
mogen verwachten. Nu zijn er verschillen 
binnen de faculteit die simpelweg historisch 
gegroeid zijn, maar die wel tot ongelijkheid 
leiden. Het is duidelijk geworden dat 
onze organisatiecultuur meer aandacht 
nodig heeft. Dat kost tijd. Maar een 

organisatorische ‘big bang’is ook helemaal 
geen doel, het gaat erom dat de faculteit zich 
verder kan ontwikkelen.” 

Hoe zit het met de aanpak van de 
werkdruk in al die plannen? 
 
“Het is nadrukkelijk de inzet dat een 
duidelijkere structuur en eenduidige 
afspraken moeten leiden tot meer 
transparantie en efficiënter overleg. In onze 
gedrevenheid maken we het onszelf soms 
behoorlijk moeilijk, vooral als we er niet 
voor zorgen dat zaken zoals beschikbare 
middelen en inhoudelijke wensen tijdig op 
elkaar afstemmen. We draaien bijvoorbeeld 
prachtige curricula in elkaar, die eigenlijk 
niet goed uit te voeren zijn of simpelweg 
te weinig oog hebben voor de hoeveelheid 
middelen die we ontvangen. Werkdruk is 
een groot thema, maar tegelijkertijd ervaren 
mensen het als een verlies als we het aantal 
keuzevakken willen verminderen. Daarom 
willen we met iedereen praten en zo open 

mogelijk zijn, ook over onzekerheden. We 
willen dat collega’s begrip hebben waarom 
bepaalde keuzes nodig zijn.” 

Maar dan moet het Faculteitsbestuur 
wel keuzes maken… 
 
“We hakken ook echt wel knopen door, 
hoor. Ik geef een voorbeeld: er is nu 
geen enkele eenheid in de toewijzing van 
onderwijsuren en het aantal keuzevakken 

per opleiding. Daarom hebben we 
besloten om facultaire normen en kaders 
te bepalen voor de opzet van curricula 
en voor onderwijsinzet van docenten. 
Daar wordt nu volop aan gewerkt en als 
het goed is komt er in juni een voorstel 
vanuit de werkgroep Programmanormen. 
Een evenwichtiger werkverdeling en zo 
mogelijk minder vakken zorgen voor 
een betere doceerbaarheid en is beter 
te financieren. Bovendien winnen we 
er kwaliteit van onderwijs mee. Verder 
lopen we momenteel ook de uniformiteit 
in de logistieke onderwijs processen na 
en kijken we welke opleidingsbesturen 
en commissies we kunnen clusteren. Dan 
zijn er minder mensen nodig voor al het 
bestuurswerk en kunnen we degenen die 
het werk doen daar meer tijd voor geven. 
Nog een voorbeeld: we ontwikkelen 
momenteel een training voor nieuwe 
Opleidingsvoorzitters. Vanaf het najaar 
worden zij beter begeleid en zijn de 
verantwoordelijkheden duidelijk.” 

‘Nee’, zei een kleine meerderheid afgelopen maart bij het referendum over 
de sleepwet. Of officieel: de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 
Historicus Constant Hijzen, expert op het gebied van Nederlandse inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten vanaf 1922 tot nu, ziet een patroon: “Er ontstaat steeds 
opnieuw discussie over de diensten.’ 

Je hebt promotieonderzoek gedaan naar de 
invloeden van buitenaf op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten in Nederland. Was er ook 
in eerdere periodes zo veel maatschappelijk 
onbehagen rondom dit onderwerp? 
 
“Zeker, de discussie over deze diensten keert steeds weer terug. 
Vanaf de oprichting van de eerste diensten voorafgaand aan 
de Eerste Wereldoorlog zijn er steeds vragen gesteld over de 
rechtmatigheid van het bestaan en over de controle. Tot aan de 
jaren zestig gebeurde dat voornamelijk achter gesloten deuren, 
door ambtenaren bijvoorbeeld. Maar daarna kwam het debat in de 
openbaarheid. In die tijd ontstond ook een bredere maatschappelijk 
protestbeweging, daar sloot deze discussie bij aan. Het ging er fel 
aan toe: het sentiment was dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
eigenlijk geen bestaansrecht hadden in de democratische rechtstaat. 

Ieder debat eindigde dan ook in de oproep de diensten op te 
heffen. In de jaren zeventig en later bleef de discussie, maar deze 
richtte zich op concrete aspecten van de inlichtingenpraktijk. Zo 
is er herhaaldelijk kritiek geweest op de parlementaire commissie 
die namens de Tweede Kamer de geheime diensten controleert, 
in de wandelgangen de ‘commissie-Stiekem’ genoemd. En er was 
discussie over de rol van de minister van Binnenlandse Zaken, 
onder wiens verantwoordelijkheid de diensten vallen. Weet hij 
eigenlijk wel wat er gebeurt en kan hij de Kamer informeren? 
De vraag die altijd boven de markt hangt, is of de diensten 
uiteindelijk wel écht gecontroleerd kunnen worden en of er dus 
iemand is die toeziet op wat ze precies doen.”

Wat is de essentie van de kritiek, toen en nu? 
“Het sentiment richt zich volgens mij steeds op die ongrijpbaarheid: 
we krijgen er niet echt vat op en daarom bestaat het risico dat deze 
machtsbolwerken zich te buiten zullen gaan aan alles wat God en de 
wet verboden hebben. Die angst speelde nu, bij het referendum, ook.” 

“Eigenlijk had ik een hoger percentage  
nee-stemmers verwacht.”

Vind je die kritiek overdreven of zit er toch 
wel iets in? 
“Ik snap wel dat mensen hier bang voor zijn. Er bestaat een 
evidente spanning met de democratische rechtsstaat: de diensten 
kunnen inbreuk maken op grondwettelijk verzekerde vrijheden. 
Ook kunnen ze geen volledige openheid geven over wat ze doen 
en weten. Buitenstaanders kunnen niet in de binnenste kern 
kijken; die blijft mistig. En dus moeten die buitenstaanders erop 
vertrouwen dat er geen wanpraktijken ontstaan.”

De uitslag van het referendum was 46,5 
procent voor, 49,4 procent tegen. Een 
meerderheid heeft dus tegen gestemd, terwijl 
vooraf was voorspeld dat dat andersom zou 
zijn. Verbaasde je dat?  
“Eigenlijk had ik een hoger percentage nee-stemmers verwacht. 
De term ‘sleepwet’ is bedacht door de Amsterdamse studenten 
en de digitale burgerrechtengroepen die het referendum in 
gang hebben gezet. Met die metafoor -– een verwijzing naar 
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het ‘sleepnet’ – trachtten ze een abstracte praktijk te 
concretiseren, voorstelbaar te maken. De metafoor roept een 
krachtig beeld op van iets disproportioneels en negatiefs. Je 
ziet voor je hoe de twee diensten AIVD en MIVD (Algemene 
Inlichtingen en Veiligheid Dienst en Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst) enorme netten uitwerpen om gegevens 
binnen te slepen. Dat wakkert onderbuikgevoelens aan. Als 
je de nieuwe wet met een sleepnet associeert, is het bijna 
onmogelijk om deze als proportioneel en noodzakelijk te zien. 
Ik verwachtte dat dit een grotere invloed zou hebben op de 
uitslag. Maar er zijn blijkbaar toch nog veel mensen geweest 
die voorbij de metafoor hebben gekeken.”

Wat heeft die hele discussie nou eigenlijk 
opgeleverd, behalve veel felle argumenten 
over en weer? 
“Het is voor het eerst sinds lange tijd dat zo langdurig en 
diepgravend over de diensten gediscussieerd is. Dat is 
winst! Nu bij het referendum ging het meestal alleen over de 
bevoegdheidskwestie, terwijl er in de wet talloze aspecten 
van de inlichtingenpraktijk worden geregeld. Maar toch is 
er ook veel over de diensten zelf gesproken. In het verleden 
verzandden politiek en media vaak in James Bond-achtige 
beelden van de inlichtingenpraktijk. Dat was nu helemaal 
niet het geval. Er zijn veel inhoudelijke stukken verschenen 
in de geschreven pers en ook andere media hebben er volop 
aandacht aan besteed. De leiding van de diensten heeft tekst 
en uitleg gegeven in de media. Dan mag het debat best hoog 
oplopen en de tegenstanders mogen fel tegenover elkaar 

Sleepwet referendum: 
“Die heftige discussie is winst”

 

“meer dan de helft is inmiddels gerealiseerd”

En verder? 
 
“Hoewel we als Faculteitsbestuur nog 
over een groot aantal onderwerpen 
nadenken, hebben we al procesmatige 
verbeteringen doorgevoerd. Taken en 
verantwoordelijkheden per functie zijn 
beter beschreven. En er zijn concrete 
stappen gezet om processen te verhelderen, 
bijvoorbeeld de sollicitatieprocedures en de 
selectie en benoeming van wetenschappelijk 
directeuren. Ook is het aantal tracks in de 
opleidingen beperkt. Verder proberen we 
het aantal vaste commissies te verminderen 
door ze meer te gaan clusteren. Dat vraagt 
om vertrouwen en dat is ook wat ik met 
cultuur bedoel; medewerkers moeten het 
vertrouwen hebben dat in zo’n commissie 
rekening wordt gehouden met alle 
belangen.”
 
Wanneer verwacht je dat het bestuur 
meer duidelijkheid kan geven?
 
“In de zomer rapporteren we aan de 
Faculteitsraad over de voortgang en 
de stappen die we nemen en we zijn 
we voortdurend in gesprek met de 
Wetenschappelijk Directeuren en de 
Opleidingsvoorzitters. Uitgangspunt is dat 
het Faculteitsbestuur faciliteert en ervoor 
zorgt dat het onderzoek en onderwijs op 
de rails blijven en dat er heldere HRM- en 
financiële kaders zijn. Dat kost tijd, vooral 
omdat we rekening moeten houden met 
een veelheid aan andere projecten binnen 
en buiten de faculteit. Zo moeten onze 
plannen wel aansluiten bij de universitaire 
harmonisatie van onderwijsprocessen en de 
nieuwe opzet van de HRM-ondersteuning. 
Bovendien is het dit jaar uitzonderlijk 
druk omdat we tegelijkertijd onderwijs- en 
onderzoeksvisitaties moeten voorbereiden. 
Zorgvuldigheid is essentieel en dat kost nu 
eenmaal tijd, zeker omdat we top-down 
besluitvorming willen voorkomen en 
draagvlak zoeken. Laten we niet vergeten 
dat ondanks de vele ‘noodzakelijke 
verbeteringen’ onze faculteit er enorm 
goed voor staat, zowel wat betreft ons 
onderwijs en onderzoek als onze financiële 
situatie. Daar kan menige collega-faculteit 
in Nederland jaloers op zijn. En dat wil ik 
graag zo houden!” 

Constant Hijzen

Mark Rutgers

http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/graduate-school
http://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/graduate-school
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staan, dat is helemaal niet erg. Het zou mooi zijn als 
de belangstelling nu niet wegebt.”

Waarom vind je het belangrijk dat er 
inhoudelijke aandacht blijft? 
“Ik meen dat de relatie tussen de democratische 
rechtsstaat en de inlichtingengemeenschap zich 
steeds opnieuw moet uitkristalliseren. Enige publieke 
kennis van het doen en laten van het inlichtingenwerk 
helpt daarbij. Ik zou de diensten dan ook willen 
oproepen: blijf uitleggen wat jullie wel en niet doen, 
ook om de ergste spookbeelden weg te nemen. En 
tegen de journalistiek zou ik willen zeggen: blijf er 
bovenop zitten.”

Naar aanleiding van de uitslag 
heeft het kabinet een aantal zaken 
in de Wet op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten aangepast. Is dat 
genoeg om de tegenstanders tevreden 
te stellen? 
“Dat ligt eraan naar welke groep tegenstanders je 
kijkt. Sommige mensen hebben nee gestemd omdat 
ze die hele wet niet wilden. Anderen vonden het 
prima dat de wet er kwam, maar wilden alleen dat 
bepaalde onderdelen anders werden ingericht. Hoe 
doe je recht aan die uiteenlopende bezwaren? Er 
zullen altijd groepen zijn die kritisch blijven.” 

“In het verleden verzandden  
politiek en media vaak in  

James Bond-achtige beelden van  
de inlichtingenpraktijk” 

En wat betreft je eigen vakgebied: 
ga je het referendum en de 
discussie eromheen gebruiken voor 
onderzoek? 
“Indirect zeker. Ik werk nu aan een boekproject, 
waarvoor ik een subsidie ontvangen heb, over de 
manier waarop Britse, (West-)Duitse en Nederlandse 
veiligheidsdiensten vanaf de jaren zeventig met het 
fenomeen politiek geweld zijn omgesprongen. Daarbij 
blijf ik erg geïnteresseerd in de maatschappelijke en 
politieke context van de diensten. Dus: hoe bepalend 
is de nationale cultuur voor het functioneren en de 
inrichting van de veiligheidsdiensten? Daar past dit 
onderwerp goed in.”

‘Allerlei controversiële kwesties komen aan bod’ 

Nana Leigh, docent Museumstudies, werkt veel 
samen met verschillende musea, bezoekt deze met 
studenten en organiseert elk jaar een tentoonstelling 

met haar masterstudenten in de oude UB op het Rapenburg. Een 
mooi voorbeeld van onderzoekend leren. Nana: 
”het samenstellen van deze tentoonstelling is een onderdeel 
van het vak Museum Matters II: Curating Collections in de 
specialisatie Museums and Collections van de Master Arts and 
Culture. Samen met ongeveer 20 masterstudenten zet ik in korte 
tijd een tentoonstelling neer. Het vak heeft een theoretische en een 
praktische component. De Museum Matters-student krijgt een 
gedegen theoretische basis op het gebied van curatorial studies en 
wordt aan de hand van belangrijke actuele onderwerpen uitgedaagd 
om problemen en mogelijkheden te analyseren waar musea in het 
maken van tentoonstellingen voor staan. Allerlei controversiële 
politieke en ethische kwesties rondom het (re)presenteren in 
het museum komen aan bod. De praktische component is het 
daadwerkelijk samenstellen en organiseren van een tentoonstelling. 
Het onderwerp van de tentoonstelling heeft altijd een relatie met de 
universiteit. We werken nauw samen met de conservatoren van de 
afdeling Special Collections van de UB wat ontzettend leerzaam is 
voor de studenten. De studenten werken in groepjes, zowel aan de 

inhoud als aan de organisatie van de tentoonstelling. Telkens wordt 
gereflecteerd op de gemaakte keuzes. Het gaat om het denkproces 
en het ervaren wat het is. De laatste tentoonstelling was ‘Academics 
collect’: verzamelingen van Leidse academici. Het is een bonte 
verzameling geworden van allerlei collecties die met passie zijn 
verzameld. Het is een mooie tentoonstelling geworden waar de 
studenten hard aan gewerkt hebben. Het is elk jaar weer leerzaam 
en stimulerend om samen met de studenten te werken aan een 
tentoonstelling.”

‘Samen kunnen we meer interdisciplinair 
onderwijs aanbieden’ 

Robert Zwijnenberg is hoogleraar in de 
relatie tussen kunst en natuurwetenschappen. Al ruim 
acht jaar biedt hij, op uitnodiging van twee hoogleraren 

van het LUMC en de directeur van het Rijksmuseum Boerhaave, 
een bijzonder vak aan: Art and Life sciences.”Ik heb acht jaar 
geleden, samen met hen, het initiatief genomen om deze lessen te 
geven. Het leek ons interessant om meer interdisciplinair onderwijs 
aan te bieden en dat is gelukt: studenten geesteswetenschappen en 
biomedische wetenschappen kunnen het vak kiezen. Inhoudelijk 
heb ik de lessen ontwikkeld met een van de conservatoren van 
Boerhaave, Mieneke ten Hennepe. Ze is bij mij gepromoveerd op de 
rol van fotografie in de geneeskunde aan het eind van de 19e eeuw. 

Omdat we elkaar goed kennen gaat de samenwerking soepel. 
We laten zien hoe kunst een rol kan spelen in het overdenken van de 
culturele en ethische implicaties van biomedisch wetenschappelijk 
onderzoek. Wat voor rol speelden de kunstenaars? Zo bekijken we 
samen met de studenten anatomische handboeken die kunstenaars 
in de 17e en 18e eeuw maakten. Daarin kun je bijvoorbeeld 
herkennen dat religie een grote rol speelde in de manier waarop 
het lichaam werd getekend: afhankelijk van de religieuze opvatting 
wordt het lichaam in verval afgebeeld of juist in perfecte staat. Aan 
het eind van de het semester moeten de studenten als afsluitende 
opdracht een tentoonstelling over het onderwerp bedenken voor 
in de kunstgalerie van het LUMC. Op papier weliswaar. Maar daar 
komen hele interessante voorstellen uit.” 
 

Samenwerken met musea heel plezierig en 
constructief ’ 

 
Stijn Bussels, hoogleraar kunstgeschiedenis voor 
1800, werkt op verschillende manieren samen met 
musea. Hij vertelt: “We regelen al jaren stageplekken 

voor onze studenten, onder andere in het Frans Halsmuseum, de 
Lakenhal en het Rijksmuseum. Er zijn twee conservatoren van 
het Rijksmuseum die bij ons colleges geven, zowel in de bachelor 
als in de master Art, Architecture and Interior before 1800. In de 
zomer organiseer ik, samen met Ecole du Louvre in Parijs, een 
summerschool. Dit jaar is het thema ‘Delightful Horror in the 
Dutch Golden Age’. In een week bezoek ik met tien studenten 
het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Louvre, maar ook 
monumenten als het Paleis op de Dam (voormalig stadhuis) 

en Versailles. We gaan onderzoeken hoe kunst, architectuur 
en design overweldigende gevoelens opwekken van complete 
ontzetting, enorm ontzag, maar ook angst en gruwel. Deze 
gevoelens werden politiek ingezet om de toeschouwer maximaal 
te overtuigen van de eigen politieke agenda. Ik organiseer ook 
jaarlijks een congres in nauwe samenwerking met een museum. 
Het laatste was in het Wiertz museum in Brussel. Een klein 
museum met alleen maar werken van de 19e eeuwse schilder 
en beeldhouwer Antoine Wiertz. Het congres was mogelijk 
dankzij het enthousiasme van conservatoren van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten in Brussel en het Museum M in 
Leuven. Ik ervaar de samenwerkingen met de musea als heel 
plezierig en constructief. In de collegereeks gaan we volgend jaar 
focussen op het zogenaamde ‘kwabornament’ dat luxeobjecten 
uit de late zeventiende eeuw domineert. Het woord is ontleend 
aan lichaamskwabben en het ornament doet daar ook sterk aan 
denken, maar het toont ook tal van vreemde fantasiewezentjes. 
Het Rijksmuseum houdt hierover een tentoonstelling en de 
curator komt een collegereeks geven.” 
 
‘Je moet voortdurend aan de contacten 
blijven werken’  

 
Paul Smith is hoogleraar Franse letterkunde. Op 
het eerste gezicht heeft dat niet veel met vissenkunde 
te maken. Toch is er wel degelijk een connectie: de 

natuur is een belangrijk onderwerp in de Franse letterkunde, 
en het Frans was tot in de 19e eeuw de wetenschapstaal. Paul 
begeleidt onderzoek naar de rol van ichtyologie (vissenkunde) in 
wetenschap en cultuur, en werkt daarbij samen met het Naturalis 

Biodiversity Centre. “We hebben een aanvraag ingediend bij 
NWO voor een groot onderzoek naar natuurlijke historie over 
vissen (A New History of Fishes) over een lange periode, van 1550 
tot 1880. Deze aanvraag is toegekend en tweeënhalf jaar geleden 
is het onderzoek van start gegaan. Er werken drie Aio’s en twee 
postdocs aan het project. Een van hen wordt mede gefinancierd 
door Naturalis. We kijken naar de plaats van de ichtyologie vanuit 
een cultuurhistorisch perspectief. Wat is de invloed geweest van 
dit wetenschapsgebied op kunst, literatuur en maatschappij? Hoe 
is, bijvoorbeeld, de wetenschappelijke kennis over vissen terug te 
zien in de talloze visstillevens en vismarktscenes van de Gouden 
Eeuw? En andersom: in hoeverre heeft de cultuur haar weerslag op 
de natuurlijke historie? De samenwerking met Naturalis is wel eens 
moeizaam. We hebben ons best gedaan om goede mensen binnen 
de organisatie te vinden met wie we kunnen samenwerken in dit 
onderzoek, maar omdat er veel tijd over heen gaat zijn die mensen 
ook weer weg, met pensioen of naar een andere organisatie. Je moet 
voortdurend aan de contacten blijven werken. We gaan samen 
met Naturalis een database opzetten waarin we alle beschreven 
vissensoorten opnemen en we gaan een crowdsourcing project 
doen. Daarbij zullen we een grote hoeveelheid beeldmateriaal 
over vissen beschikbaar stellen aan de ‘expert community ‘ met de 
vraag om de afgebeelde vissen te determineren. Onze doelgroep 
bestaat uit visserijbiologen, professionele vissers, sportvissers, 
aquariumverenigingen en andere geïnteresseerden. Wij hopen 
dat ook het Rijksmuseum zal meewerken om beeldmateriaal 
beschikbaar te stellen. Dit is ook weer een mooi voorbeeld van 
valorisatie en samenwerking.”

Van het Rijksmuseum en het Louvre tot de Lakenhal en Boerhaave. 
Geesteswetenschappen werkt ermee samen. Dat geldt voor diverse grote en 
kleine musea, en vaak al jarenlang. Musea vormen namelijk een fantastisch 
terrein voor onderzoek en onderwijs. Hoe? Daar weten deze collega’s alles van.

Musea als wetenschapswalhalla 
Valoriseren met museumschatten Musea waarmee we samenwerken: 

 > Lakenhal Leiden
 > Naturalis
 > Museum Volkenkunde
 > Japanmuseum SieboldHuis
 > Rijksmuseum van Oudheden
 > Hortus botanicus
 > Teylers Museum
 > Frans Hals museum
 > Gemeentemuseum Den Haag
 > Rijksmuseum Boerhaave
 > Boijmans van Beuningen Rotterdam
 > Museum Voorlinden
 > Rijksmuseum en nog veel meer.

Onze faculteit is ook partner in LeidenGlobal, 
een samenwerkingsverband, waarin de Leidse 
wetenschappelijke en museale instellingen kennis, 
collecties, onderzoek en met elkaar verbinden. Het 
samenwerkingsverband biedt een ontmoetingsplek 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de  
dynamiek tussen plaatsen over de hele wereld, hun 
volken, geschiedenis en cultuur. 

Interessant is ook de kleurrijke LeidenGlobal 
tentoonstelling ‘Heritage on the Move’. Deze 
expositie laat foto’s van academici zien met hun 
visie op het bovengenoemde onderwerp vanuit hun 
eigen onderzoek. De tentoonstelling is zelf ook ‘on 
the move’ en reist door Nederland. 
 
Voor meer informatie over de organisatie en de 
tentoonstelling: www.leidenglobal.org.
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Blackboard en PowerPoint gebruiken we allemaal, maar inmiddels is een keur aan digitale onderwijsmiddelen beschikbaar. 
Wijdverspreid zijn deze methoden op onze faculteit nog niet – het lijkt erop dat veel docenten ze niet nodig achten. Wordt dat op 
termijn een probleem voor het onderwijs? Of is meegaan met de digitale ontwikkeling niet per se noodzakelijk? 

‘Docenten moeten zich meer 
bekwamen in digitaal onderwijs’ 
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Drie vragen over de
nieuwe privacywet
Eind mei trad de nieuwe Europese privacywet in werking, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De kans is  
groot dat ook jij in je werk daar rekening mee moet houden. 
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1. // 
WAT HEBBEN WIJ TE MAKEN  
MET DE AVG?

2. //  
WELKE GEGEVENS MAG IK WEL 
EN NIET BEWAREN? 

3. //  
GELDEN ER NOG EISEN VOOR 
HOE IK DIE GEGEVENS BEWAAR 
OF GEBRUIK?‘

 ‘Het moet een middel zijn,  
geen doel’ 
 
Wie: Jurriaan Witteman 
Wat: Post-doc en docent bij LUCL en LIBC (Leiden Institute for 
Brain and Cognition)

“Bij deze stelling moeten we ons eerst afvragen: wat is het doel van 
academisch onderwijs? Volgens mij is dat kwaliteit leveren - het bie-
den van goed onderwijs zou het doel van elke docent moeten zijn. 
Digitale onderwijsmethoden kunnen daaraan bijdragen, maar niet 
noodzakelijkerwijs.”
Tijdens mijn BKO-opleiding (Basiskwalificatie Onderwijs) werd 
erop gehamerd dat een vak duidelijk gespecificeerde leerdoelen moet 
hebben. De cursus moet dan zo zijn opgebouwd dat als de cursist zich 
voldoende inzet, deze leerdoelen worden behaald. Tenslotte moet de 
toetsingsprocedure (tentamen of opdracht) goed meten of de leerdoe-
len inderdaad behaald zijn. In theorie zou het de kwaliteit van onder-
wijs kunnen verhogen als een docent zich verdiept in digitaal toetsen 
zodat beter bepaald kan worden of een cursist de leerdoelen heeft 
behaald.
Hoewel verdieping van docenten in digitale onderwijsmethoden dus 
geen kwaad kan, lijkt het mij van belang dat docenten zich in eerste 
instantie specialiseren in het geven van goed onderwijs en digitale 
methoden slechts inzetten voor zover dit de kwaliteit van onderwijs 
dient. Digitaal onderwijs moet een middel zijn, geen doel. 

‘Meer verdieping in colleges 
door digitale voorbereiding’ 
 
Wie: Tirza Schippers 
Wat: Docent Swahili, LUCL 
 
 
“Onze studenten zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk waarin 
nieuwe technieken elkaar in hoog tempo opvolgen. Het onderwijs 
mag niet achterblijven bij deze ontwikkelingen. Een combinatie van 
online en offline leren biedt de mogelijkheid rekening te houden 
met individuele leerstijlen en interesses en vergroot de motivatie 
van de student.
Als studenten de stof thuis bestuderen door middel van een mini-
tutorial, kunnen ze dat doen op een moment dat het hun uitkomt. 
Als ze het niet gelijk begrijpen, kunnen ze het zo vaak bekijken als 
nodig is. Een digitale toets, die ze voor het college gemaakt moeten 
hebben, geeft hun én de docent zicht op hun voortgang. Zo is ieder-
een beter voorbereid voor het college.
Tijdens het college is er dan meer tijd voor verdieping zoals het 
geven van een kleine presentatie. Met hun mobiel zoeken studen-
ten informatie op over een actueel onderwerp en verwoorden dat 
in het Swahili. Als docent zie ik de enorme gedrevenheid en focus 
waarmee ze aan de gang gaan. Digitaal onderwijs leert hen op die 
manier samen te werken en de stof toe te passen.”

‘Digitaal onderwijs kan nog niet 
tippen aan echt contact’ 
 

Wie: Siham Alatassi 
Wat: Student International Studies, student-assistent LUCIS  

“In mijn minor Security, Safety & Justice had ik een vak over 
terrorisme dat deels online werd gegeven via Coursera – ‘flipping 
the classroom’ noemen ze dat, geloof ik. De online colleges boden 
algemene achtergrondkennis, en het was best fijn dat ik die in mijn 
pyjama in me op kon nemen. 
Maar terrorisme is een relatief nieuw vakgebied, dat constant in 
ontwikkeling is - daar wil je over in gesprek. Ik zou liever meer 
contact hebben gehad met de docent, een grote naam binnen het 
vakgebied. We hadden in totaal maar vier bijeenkomsten, dat was niet 
genoeg. 
Voor mij is interactie het belangrijkste deel van onderwijs. Tijdens 
een groot hoorcollege is dat niet echt aan de orde, daar zijn te veel 
mensen voor. Maar in een werkgroep vind ik het essentieel om 
direct contact te hebben met de docent en mijn medestudenten. 
Vooral binnen de Geesteswetenschappen moeten we toch met elkaar 
discussiëren! ‘Interactief ’ is een woord dat je vaak hoort als het om 
digitalisering gaat. Maar het huidige digitale onderwijs kan nog niet 
tippen aan echt contact.” 

De AVG vervangt de bestaande privacywetten in Nederland en de EU 
en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken – en 
daarmee ook voor Geesteswetenschappen. Bij ons werkt elk instituut 
en elke afdeling, in verschillende mate, met persoonsgegevens. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van studenten en medewerkers, 
maar ook van gasten voor conferenties en mensen die deelnemen 
aan wetenschappelijke onderzoeken. Hoewel wetenschappelijk en 
niet-wetenschappelijk personeel vaak verschillend omgaan met 
persoonsgegevens, betekent de AVG voor beide groepen ongeveer 
hetzelfde. Je moet persoonsgegevens veilig verwerken én nagaan 
of de persoonsgegevens die je hebt wel noodzakelijk zijn voor het 
doen van je werk, of dat je eigenlijk wel met minder toe kan. De 
begripsbepaling is vrij ruim: volgens de wet is een ‘persoonsgegeven’ 
informatie waarmee je een (levend) individu kunt onderscheiden 
van anderen, zoals naam, adres, leeftijd, tentamencijfer, loonschaal 
etc. En onder ‘verwerking’ verstaat de wet elke handeling die je kunt 
uitvoeren met persoonsgegevens: van opslaan tot vernietigen, maar 
bijvoorbeeld ook analyseren en doorsturen. 
 

Vanuit de wet is het belangrijk dat we alleen werken met 
persoonsgegevens waarvoor een duidelijk en begrijpelijk geformuleerd 
doel is. Bij dat doel hoort ook een grondslag, een wettelijke reden op 
basis waarvan het verwerken van die persoonsgegevens toegestaan is. 
‘Het zou nog wel eens handig kunnen zijn’ is dus géén geldige reden om 
persoonsgegevens te bewaren. Voor veel gegevensverwerkingen geldt 
een ‘overeenkomst’ als grondslag. Dat is bij medewerkers bijvoorbeeld 
een arbeidscontract en bij studenten hun inschrijving als student: het 
is onmogelijk student te zijn zonder dat je cijfers worden geregistreerd 
en je e-mailadres bij de universiteit bekend is. Het is belangrijk dat je 
bekijkt welke gegevens we strikt genomen niet (meer) nodig hebben. 
Oude, in het verleden gebruikte gegevens die op dit moment geen doel 
meer hebben en waarvoor ook geen specifiek doel in de toekomst is 
vastgesteld, moeten worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan cv’s die 
verzameld zijn voor een vacature die allang vervuld is, of aan oude lijsten 
met gegevens van collega’s of studenten. Paspoortkopieën verdienen extra 
aandacht: daar staan zo veel (bijzondere) persoonsgegevens op dat er 
eigenlijk geen goede reden is om ze te bewaren.  

Zorg ervoor dat je altijd veilig omgaat met persoonsgegevens en 
risico’s op misbruik uitsluit. We kennen allemaal de voordelen van 
de moderne technologische mogelijkheden om snel veel informatie 
te kunnen delen, maar dat is tegelijkertijd het nadeel. Vergrendel dus 
altijd je computer, ook als je even wegloopt, en beveilig je mobiele 
apparatuur met een wachtwoord. Verder is het beter om samen te 
werken in een map op de netwerkschijf dan om bestanden heen en 
weer mailen. Ook kun je binnenkort zelf bestanden versleutelen met 
een programma dat momenteel getest wordt. Voorkom dat informatie 
over personen in de verkeerde handen valt, want dat kan dan nare 
gevolgen hebben: van een spam-bombardement tot het stelen van 
iemands identiteit. Want spam is al geen pretje, maar als cijfers van 
studenten of medische informatie over medewerkers uitlekken, kan 
dit nog veel grotere korte- en langetermijngevolgen hebben voor 
iemands positie in de arbeidsmarkt of persoonlijke leven. De AVG 
eist van ons allemaal dat we ons daarvan bewust zijn. 
 

Achtergrond & meer weten? 
De nieuwe wet geeft burgers meer rechten, controle over 
en inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens door 
organisaties. Met die rechten komen automatisch plichten 
mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken – 
en dus ook voor Geesteswetenschappen. Werk je binnen 
je onderzoek met persoonsgegevens of heb je hier vragen 
over? Wil je meer weten over privacy en veilig werken: 
privacysupport@hum.leidenuniv.nl.  
Of kijk op  universiteitleiden.nl/avg

Tips om veilig om te gaan met privacy gevoelige gegevens
1. Verzamel alleen de gegevens die je nodig hebt en laat het weten als er te veel gegevens geleverd worden
2. Loop je computer na op oude bestanden met veel of bijzondere gegevens en verwijder deze zoveel mogelijk, zoals 

paspoortkopieën, ID’s, CV’s en medische informatie.
3. Nieuwe en veilige software nodig die in lijn is met de AVG? Mail naar ifz@hum.leidenuniv.nl
4. Mail voor veilige software die in het onderwijs gebruikt kan worden naar ecole@hum.leidenuniv.nl
5. Log in met je medewerkersaccount bij de tools van SURF om veiliger te kunnen werken:
6. Grote bestanden veilig (en versleuteld) versturen via: https://surffilesender.nl 
7. Samenwerken in een cloudopslag via: https://surfdrive.nl
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Haagse zichtbaarheid vergroten

Bij Geesteswetenschappen weten we natuurlijk 
allang dat Universiteit Leiden ook een vestiging heeft 
in Den Haag. Maar dat geldt niet voor iedereen. 
Om onze zichtbaarheid te vergroten in de mooie 
stad achter de duinen, zijn twee nieuwe initiatieven 
gestart: Pop-up colleges en het Science Café  
Den Haag.  
 
De Pop-up colleges zijn bedoeld voor mensen 
die niet vanzelfsprekend toegang hebben 
tot wetenschappelijke onderwijs. Ze worden 
bijvoorbeeld georganiseerd tijdens festivals, maar ook 
op kleinschalige plekken waar mensen samenkomen, 
zoals bibliotheken of buurthuizen. De eerste vond 
plaats tijdens het 80-jarig bestaan van de Haagse 
Markt over gezonde voeding en er staan nog negen 
andere Pup-up colleges gepland. Meer hierover is te 
vinden via 
 universiteitleiden.nl/agenda/2018/series/pop-  
 upcolleges-den-haag. 

Science café
Samen met NWO, de TU Delft en de gemeente 
Den Haag is eind april het eerste Science café 
georganiseerd, over het thema Cyber Security. Het 
volgende is gepland op 5 juli en gaat over Space, 
met aandacht voor bijvoorbeeld op rechten in space, 
maar ook op leven in space. In het najaar zijn er nog 
twee bijeenkomsten gepland: één over toekomst en 
één over de circulaire ecomomie. Wil je deelnemen? 
Kijk op  sciencecafedenhaag.nl

Stralende gezichten in het 
Zweetkamertje  
Ruim een jaar geleden ben ik begonnen als alumni relations officer. Ik vind het mooi 
om bij te dragen aan een goede relatie tussen onze alumni en hun alma mater. Niet 
alleen door evenementen te organiseren voor onze alumni, maar ook door alumni 
te vragen om iets voor onze studenten te doen. Een testimonial schrijven voor onze 
masterwebsite bijvoorbeeld, of voorlichting geven bij hun oude opleiding. Ze doen 
dit graag, en vol enthousiasme. In die zin zijn zij echt onze ‘ambassadeurs’. 

De afgelopen tijd heb ik veel alumni mogen ontmoeten en hun bijzondere verhalen 
gehoord. Over de vaardigheden die ze tijdens hun studie opgedaan hebben en waar ze 
in hun baan zoveel profijt van hebben. Over de docenten die hen geïnspireerd hebben. 
Over hun buitenlandervaring, stage of minor – en hoe die hen soms nét dat zetje gaf 
naar hun eerste baan. Omdat het eruit sprong op hun cv. Of omdat ze daardoor ontdekt 
hadden wat ze nu écht wilden doen. En over de verrassende stappen die ze vaak gezet 
hebben. Een alumna Klassieke talen bijvoorbeeld, die researcher is bij een groot wervings- 
en selectiebureau. Een Koreaniste die in de ICT belandde. Een Linguistics-alumna die 
marktonderzoeker werd bij Qompas. En een Assyrioloog die marketingcoördinator werd, 
maar nu alsnog een promotietraject gaat volgen. Het laat zien dat Geesteswetenschappers 
breed inzetbaar zijn en zich snel nieuwe dingen eigen maken. Dat horen we ook terug van 
de werkgevers die we in de afgelopen tijd geïnterviewd hebben. Zij geven bijvoorbeeld aan 
dat het feit dat iemand een complexe taal kan aanleren, aangeeft dat hij of zij inzicht heeft 
in structuren. En dat Geesteswetenschappers analytisch sterk zijn en goed kunnen omgaan 
met grote hoeveelheden informatie. 

Alumni laten onze huidige studenten zien wat er mogelijk is. Hoe je die ene baan vindt. 
Hoe belangrijk netwerken is. Alumni geven studenten mee dat het begint bij het besef wat 
je waard bent, als Geesteswetenschapper. Als zij daarover vertellen heeft dat ook de grootste 
impact: de studenten beseffen daardoor dat ook zíj dit kunnen bereiken.

De ontmoeting die me overigens het meest is bijgebleven, is die met Brantly en Kent, 
twee jonge Amerikaanse alumni die in 2015 bij ons hun masterdiploma behaalden. Door 
omstandigheden moesten ze al vóór hun diploma-uitreiking weer terug naar de VS. Vorig 
voorjaar mailde ik Brantly of ze een stukje voor de website wilde schrijven. Ze reageerde 
direct: ze zouden toevallig de week daarop naar Leiden komen! En dat ze zo’n spijt hadden 
dat ze nooit hun handtekening in het Zweetkamertje hadden kunnen zetten... ‘Maar dat kan 
alsnog,’ schreef ik haar, ‘ik neem jullie mee naar het Academiegebouw!’ En zo stonden we 
daar, op een zonnige dag in juni, in het Zweetkamertje, zij met stralende gezichten. John, 
de huismeester, kwam met de ladder aan zodat ze een goed plekje konden vinden. Vol trots 
zetten ze hun handtekening hoog op de muur. Eindelijk!

Sanderien de Jong, 
is sinds 2017 alumni  
relations officer en zelf  
ook alumna Nederlandse  
taal- en letterkunde.  
Ze is altijd op zoek naar 
interessante verhalen  
van alumni. //  

 

Zouden de militairen op deze historische foto ooit hebben vermoed dat ze werden vereeuwigd voor een pand dat later de geesteswetenschappen 
zou dienen? Je ziet hier het Arsenaal, aan de kant van de Sebastiaansdoelen. Het is het oudste pand van de campus van Geesteswetenschappen, 
een rechthoekig gebouw met oorspronkelijk twee binnenplaatsen. De opdracht tot de bouw kwam van Lodewijk Napoleon, de broer van de 
befaamde Franse keizer (Napoleon Bonaparte) en de eerste koning van Nederland. Hij liet het oostelijke deel bouwen, dat klaar was in 1808. 
Het westelijke deel kwam in 1819 tot stand onder leiding van stadsarchitect Salomon van der Paauw. En nu, tweehonderd jaar later, gaan wij er 
(intern) verbouwen. Het definitieve ontwerp van dit tweede project van de Humanities Campus is inmiddels goedgekeurd en de schetsen zijn 
gepresenteerd aan de toekomstige ‘bewoners’ en omwonenden. De verbouwing start begin 2019; begin 2020 nemen de collega’s er hun intrek.

1 beeld,  
1000 
woorden

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

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2018/series/pop-upcolleges-den-haag
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2018/series/pop-upcolleges-den-haag
https://sciencecafedenhaag.nl/

