
“Toen ik in 2014 recentelijk op de kunstacademie in Frankrijk was begonnen zag ik vaker dat mijn 

klasgenoten hun trui uittrokken als ze het warm hadden. Ze deden dat bijvoorbeeld in de collegezaal 

(het amfitheater), maar ook daarbuiten.... Wat me specifiek bij is gebleven is dat een vriendin 

(Laurene) haar trui uittrok tijdens de kunstgeschiedenisles in het amfitheater. Ze zat links voor me. 

Ze deed dit dagelijks. Ze droeg dit keer een tank topje onder haar trui en ik wist niet waar ik moest 

kijken en hoe te reageren. In eerste instantie was het gewoon een shock voor me want in Korea 

trekt niemand z’n trui zo uit. We dragen daar meestal een jasje en een shirt met rits of knopen. Ik 

dacht dat het optillen van je armen en het uittrekken van je trui pal voor iemand anders een teken 

van provocatie was.”   

 



 is 19 jaar en komt uit een 

plattelandsregio van Zuid 

Korea. Ze is net in Frankrijk 

voor de start van het 

academisch jaar. Ze is niet 

erg religieus. Ze behoort tot 

de sociale middenklasse.  

 

De situatie speelde zich af in een collegezaal (amfitheater) 

van de universiteit. De studenten keken tijdens de les naar 

de slides van de docent.

Er was geen noemenswaardig leeftijdsverschil tussen de 

studenten. Ze waren al vriendinnen geworden. De 

verteller voelde zich vertrouwd en op haar gemak met 

vrienden/vriendinnen om zich heen. 

Er waren 40 studenten en een professor 

aanwezig. Deze groep is overwegend Frans en de 

leerlingen lijken qua identiteit op Laurene. Het 

feit dat de professor niet op Laurene’s actie 

reageerde maakte dat de verteller zich 

realiseerde dat haar eigen reactie juist bijzonder 

was.   



Een vriendin (Laurene) doet tijdens de les haar 

trui uit en heft daarbij beide armen op richting 

het amfitheater (de collegezaal). Ze draagt een 

tanktopje onder de trui. 
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