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Studentenkamers uit de hele wereld in UB
3 Fotograaf Henny Boo-
gert wil studenten met
elkaar in contact brengen

Groningen Studente Alexandra

Door Jan Schlimbach
Groningen Studente Alexandra

Lily Kather springt een gat in de

lucht op de foto van de Amster-

damse fotograaf Henny Boogert.

Dat zouden andere studenten ook

van blijdschap doen als ze zo’n roy-

ale kamer midden in de stad zou-

den vinden. Boogert vindt dat Ka-

ther voor een studente een bijzon-

der luxe onderkomen heeft. De fo-

tograaf kan het weten, want hij

maakte in acht verschillende lan-

den160 foto’s van studenten in hun

kamer. Eendeel vandie foto’swordt

vanaf vandaag geëxposeerd in het

trappenhuis van de Universiteits-

bibliotheek.

Het is de eerste keer dat de foto’s

geëxposeerd worden. Boogert

hoopt na de Groningse universiteit

langs andere Nederlandse univer-

siteiten te trekkenmet de tentoon-

stelling. Niet elke student die

Boogert voor de camera kreeg,

woont zo sjiek als Kather. Hij foto-

grafeerde sinds 2005 al studenten

en hun kamers in landen als Kenia,

Rusland, Moldavië, Cuba, de Filip-

pijnen, Bolivia enNederland. "Als je

in een Keniase studentenkamer te-

gen de muur leunt, zak je er door-

heen en sta je bij je buurman in de

kamer", vertelt Boogert. Niet alleen

dewoonruimtes verschillen, ookde

mate van welzijn. "In Kenia komt

het geregeld voor dat de studenten

met een lege maag naar school

gaan", weet de fotograaf. Overeen-

komsten heeft hij ook genoeg ge-

zien. "De studentenkamers staan

overal vol met elektronische appa-

raten. Zelfs in Kenia hebben de

meesten al een laptop, ook al is het

maar een simpel en verouderd mo-

delletje." In de mode ziet Boogerd

ook veel gelijkenissen."Overal zijn

wel hippe spijkerbroeken te koop,

maar soms van een onbekendmerk

of gewoon een imitatie."

Boogert fotografeert sinds 2005

studentenkamers. Het begon met

een opdracht voor een blaadje voor

middelbare scholieren waarin een

beeld van het studentenlevenwerd

geschetst. Vervolgens ontstond het

idee om veelmeer kamers op docu-

mentaire wijze vast te leggen. Hij

verzamelt de foto’s in het project

Imageconnect. Zo hoopt hij Neder-

landse studenten in contact te

brengenmet studenten elders in de

wereld.

Ook al heeft Boogert al 160 stu-

dentenkamers en hun bewoners

vastgelegd, klaar is hij nog lang

niet. "Ik wil ook nog studentenka-

mers in Engeland en de Verenigde

Staten fotograferen." Niet alles wat

de fotograaf in gedachten had, is

gelukt. "In India deden vrouwen de

deur niet voorme open. Het is jam-

mer genoeg niet gelukt daar een

kamer te fotograferen. Jammer, ik

zou het graag opnieuw proberen."

De expositie wordt vanmiddag

geopend om 16.00 uur en is te zien

tot en met 29 april.

Ð Op de kamer van Alexandra
is menig student ongetwijfeld
jaloers. Foto: Henny Boogert


