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Lieve lezer,

Toen ik medio 2020 het voorwoord van de afgelopen Interlingua schreef, had ik stiekem de (ijdele) hoop
dat ik de daaropvolgende keer zou kunnen schrijven over hoe fijn het was dat we elkaar allemaal weer
konden verwelkomen op de campus, dat het allemaal weer als vanouds was. Dit is helaas nog niet
helemaal het geval, maar wees maar niet bang: dit voorwoord en deze editie worden allesbehalve een
klaagzang.  

Was tijdens het schrijven van het vorige voorwoord de universiteit nog gesloten, is er inmiddels steeds
meer mogelijk. Zo hebben de eerstejaars zo veel mogelijk fysiek college, zijn de tweedejaars ook
wekelijks op de campus te vinden en is het zelfs voor de derdejaars inmiddels tijd om (online) terug te
keren naar het onderwijs van onze geliefde afdeling. Of het nu zelf georganiseerd was of door SV
¿Ouisí?, docenten en studenten zijn met elkaar in contact gebleven en dat is iets wat onze opleiding
typeert en waar we trots op mogen zijn. Waar we daarnaast als redactie van de Interlingua heel trots op
zijn, is de steun die we van jullie ontvangen hebben tijdens deze periode. Wat waren we positief verrast
door het aantal bestellingen! We willen jullie ook bedanken voor de mooie complimenten die we vanuit
allerlei hoeken hebben mogen ontvangen, dat waarderen we heel erg. 

Dit jaar zijn we met een forse redactie van start gegaan: Cheyenne, Daan, Dorien, Gabriëlle, Indra, Lise,
Lisette en Tessa zetten zich dit jaar met liefde en plezier in voor de Interlingua , op de volgende pagina
stellen ze zich allemaal even kort aan jullie voor. Daarnaast vind ik het een grote eer om ook dit jaar
weer het hoofdredacteurschap op me te mogen nemen. Ik ben trots op zo’n grote, diverse redactie die
ervoor zorgt dat we dit jaar nog meer verschillende invalshoeken en onderwerpen kunnen behandelen. 

Het thema uitkiezen voor deze editie was snel gedaan. Op allerlei vlakken is de samenleving anders dan
voorheen. Het zijn onzekere tijden, waarin zaken voor je ogen veranderen. Hoewel we de fakkels en
hooivorken achterwege laten, zijn we wel degelijk geschiedenis aan het schrijven met zijn allen. We
bevinden ons wellicht zelfs in een revolutionaire periode en vandaar dat deze editie 'Revoluties'
getiteld is. Wees maar niet bang: we kijken verder dan de Spaanse en de Franse Revolutie. Zo bespreken
we ook de Haïtiaanse Revolutie en kijken we naar literatuur en theater ten tijde van revolutie, maar we
besteden ook aandacht aan actuele protestbewegingen. Uitstapjes maken we naar onder andere Spanje in
de Formule 1, hedendaagse Spaanse muziek en recensies van Franse films. Wederom hadden we deze
editie zonder jullie hulp niet kunnen maken: we bedanken iedereen die moeite heeft gedaan om een
ander in het zonnetje te zetten of tijd vrij heeft gemaakt voor een interview. 

Ik hoop dat jullie allemaal van deze editie gaan genieten, we horen graag terug
wat je ervan vindt!

Veel leesplezier en hopelijk tot de volgende editie, 
Amber

Voorwoord
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Redactie

Hoi! Ik ben Lise, negentien jaar oud en ik zit in het eerste jaar van mijn studie Franse
Taal en Cultuur. Mijn grootste hobby is zingen. Daarnaast speel ik piano, houd ik van
bakken en kook ik graag met een lekker wijntje erbij.

Bonjour! Mijn naam is Amber, ik ben eenentwintig jaar oud en derdejaars Franse Taal en
Cultuur en Nederlandse Taal en Cultuur. Ik ben graag met familie en vrienden, houd van
lekker eten, (vals) zingen, bakken en lezen. Daarnaast heb ik een voorliefde voor katten,
het Eurovisie Songfestival en vlamtosti’s.

¡Hola! Mijn naam is Cheyenne, ik ben achttien jaar oud en eerstejaars Spaanse Taal en
Cultuur. Ik ben een groot fan van de Formule 1. Daarnaast houd ik veel van muziek en
speel ik graag piano en ukelele.

Bonjour! Ik ben Gabriëlle, ik ben tweeëntwintig jaar oud en derdejaars Frans. Ik houd van
boeken en muziek, en ik wandel graag met mijn corgi Pluk. Daarnaast reis ik graag met
de trein en heb ik een zwak voor de panini's van de Refter.

¡Buenas! Ik ben Daan, achttien jaar oud en eerstejaars Spaanse Taal en Cultuur. Naast
mijn studie besteed ik mijn vrije tijd graag aan een goed boek, (Spaanstalige) muziek en
ga ik graag op reis. Daarnaast kun je me altijd wakker maken voor lekker eten of een
spontane wandeling door de stad.

¡Hola! Ik ben Dorien, achttien jaar oud en ik ben eerstejaars Spaanse Taal en Cultuur.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan het kijken naar musicals, series en films. Daarnaast
houd ik van gitaar spelen en naar muziek luisteren.

Hoi! Ik ben Tessa, ik ben eenentwintig jaar oud en derdejaars Franse Taal en Cultuur. Op
het moment volg ik de minor Conflict & Coöperatie in de Mediterrane Wereld. Als ik niet
voor mijn studie bezig ben, vind ik het leuk om te lezen, lp’s te draaien en hard te lopen.

¡Hola! Mijn naam is Lisette Tseng en ik ben tweeëntwintig jaar oud. Ik ben nu
derdejaars Spaans en de voorzitter van de communicatiecommissie. Ik woon samen
met mijn vriend Maurits en mijn kat Mushu in Nijmegen. Verder houd ik van
bakken, pianospelen, lezen, dansen en reizen.

Bonjour! Ik ben Indra, ik ben twintig jaar oud en derdejaars student Frans. Ik vind het leuk
om nieuwe talen te leren en mij bezig te houden met geschiedenis. Daarnaast houd ik
ervan om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn en te sporten.

Even voorstellen...
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Allereerst zien we de huidige Franse vlag: blauw,
wit en rood gekleurd. In 1815, toen er na Napoleon
weer een monarchie was ontstaan, was deze
vervangen door de Fleur de Lys van het Ancien
Régime. Door in zijn schilderij weer deze
driekleurige vlag af te beelden, verwijst Delacroix
naar de revolutie. Deze vlag werd namelijk tijdens
de Franse Revolutie in 1789 voor het eerst
gebruikt, en werd dus gezien als een revolutionair
symbool (Piperkov, z.d.). Daarnaast zien we de
vrouw die de vlag hooghoudt, de allegorie van de
vrijheid. Deze vrouw kunnen we zien als Marianne,
een belangrijk symbool van Frankrijk. Ze staat op
de barricades en leidt met een geweer in de hand
het volk naar de vrijheid. Ze draagt een Frygische
muts, die in het Romeinse Rijk gedragen werd door
vrijgelaten slaven en daarom vaak gezien wordt
als symbool voor vrijheid (Dorbani-Bouabdellah,
z.d.). Ze is gekleed in een jurk, maar haar bovenlijf
is ontbloot, wat haar kwetsbaarheid en moed laat
zien (Piperkov, z.d.).               

Om haar heen zien we een grote verscheidenheid
aan mensen. Aan de linkerkant zien we een
arbeider met een sabel en een rijke burger met
een geweer, die de arbeidersklasse en de
bourgeoisie representeren. De jongen aan de
rechterkant representeert de kinderen van Parijs.
Onderaan het schilderij zien we in de
koningsgezinde soldaten ook het conflict tussen
de monarchie en de democratie (Piperkov, z.d.).
Het schilderij bevat dus een representatie van
allerlei verschillende sociale klassen.     

Les Trois Glorieuses
In 1824 werd Karel X koning van Frankrijk. Geliefd
was hij al gauw niet meer, maar in 1830 bereikte zijn
populariteit een dieptepunt. Nadat de koning het
parlement had afgeschaft, de persvrijheid erg had
beperkt en de middenklasse hun stemrecht had
ontzegd, reageerde het volk in Parijs onmiddellijk
met protest. In drie dagen, 27, 28 en 29 juli, voltrok
zich een revolutie in de stad. Door deze Trois
Glorieuses , zoals de Julirevolutie genoemd werd,
besloot koning Karel X op 2 augustus om afstand te
doen van de troon (Bourel, 2017). 

La liberté guidant le peuple
Het revolutionaire gevoel van deze drie dagen is
duidelijk te zien op het doek van Delacroix. Hij wilde
het volk dat zich had verzet tegen de koning eer aan
doen (Bourel, 2017). Het schilderij is een
driehoekscompositie, dit houdt in dat de
verschillende elementen van het beeld zijn
gerangschikt als een driehoek. Op dit schilderij kun je
vanuit de onderste hoeken twee denkbeeldige lijnen
trekken naar de bovenkant van de vlag. Zo ontstaat er
een driehoek waar de belangrijkste beeldelementen
in gevangen zijn. Je blik wordt daarom meteen naar
boven getrokken, waar een aantal revolutionaire
symbolen te zien is.

Sinds de Julirevolutie van 1830 is het schilderij La liberté guidant le peuple (de vrijheid
leidt het volk, red.) van Eugène Delacroix een belangrijk symbool voor revolutie en
opstand. Tegenwoordig zien we dat dit werk ook wordt ingezet door groeperingen als de
Gilets Jaunes, om hun revolutionaire gedachtegoed kracht bij te zetten of om een parallel
te trekken tussen de oude en de nieuwe revolutie. In dit artikel bespreken we de
historische context van het schilderij, analyseren we het beeld en bekijken we hoe dit werk
vandaag de dag nog relevant is. 
Tekst: Gabriëlle Kamphuis

La liberté guidant le peuple: een
revolutionair symbool van alle tijden

Dit kunstwerk is dus een heel
duidelijk symbool voor revolutie en
opstand en speelt een belangrijke rol
in de Franse geschiedenis. Vandaag de
dag is het nog steeds erg van belang.
Het schilderij staat voor veel mensen
symbool voor Frankrijk: de idealen van
vrijheid, gelijkheid en broederschap
zijn duidelijk zichtbaar. La liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix (1830).
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De Gilets Jaunes
Een voorbeeld van de moderne relevantie van het
schilderij is het gebruik ervan in de gele hesjes-
beweging. Deze beweging, die is begonnen als
protestbeweging tegen de stijgende
benzineprijzen, heeft zich al snel ontwikkeld tot
een beweging met veel eisen en doelen die zich
verzet tegen de gevestigde orde en die strijdt voor
vrijheid en gelijkheid. De zaken waar de gilets
jaunes zich mee bezighouden zijn erg divers, van
de klimaatcrisis en onderwijs tot de
pensioenleeftijd en politiegeweld. Gezien deze
verscheidenheid aan onderwerpen, maken ook veel
verschillende mensen deel uit van deze beweging.
Hierdoor is de parallel met het schilderij van
Delacroix erg duidelijk. In beide taferelen gaat het
om het volk dat zich verzet tegen een regering die
gezien wordt als de onderdrukker. Het schilderij
behoort dus als het ware toe aan het volk dat zich
verzet (Baldacchino, 2019). 

Pascal Boyart, een kunstenaar uit Parijs, heeft
deze parallel ook opgemerkt. Hij heeft een fresco
gecreëerd genaamd La liberté guidant le peuple
2019 . Hij vond dat het, gezien het opleven van de
beweging van de gele hesjes, tijd was voor een
moderne versie van het beroemde schilderij
(Boyart, 2019).  

We zien dezelfde vlag, dezelfde Frygische muts,
dezelfde barricade en natuurlijk dezelfde vrouw
als allegorie van de vrijheid. Wat opvalt is dat
Boyart haar bovenlichaam weer bedekt heeft,
waardoor ze een deel van haar kwetsbaarheid
verliest. Wellicht zou dit een teken kunnen zijn
van de preutsheid van de moderne samenleving, of
was de kunstenaar bang dat het publiek een
ontbloot bovenlijf te veel zou zien als iets
seksueels. Verder zien we aan beide kanten van
het fresco vlammen. Deze zouden kunnen
verwijzen naar de letterlijke branden tijdens de
demonstraties van de gele hesjes, maar ze zouden
ook op figuurlijke wijze kunnen duiden op het idee
van de Gilets Jaunes dat Frankrijk in brand staat.

Daarnaast zien we natuurlijk de beweging zelf,
gehuld in hun gele hesjes. Ze dragen geen
geweren zoals in 1830, maar hebben stokken en
stenen vast. Een belangrijk verschil met het
schilderij uit 1830 is dat we op dit fresco de Arc
de Triomphe op de achtergrond zien, in plaats van
de Notre-Dame. Dit monument staat symbool voor
patriotisme en militaire macht en is tijdens de
demonstraties van de gele hesjes beklad en
vernield. Dit beeld heeft dus vooral te maken met
verwoesting en geweld, terwijl de Notre-Dame op
het schilderij van Delacroix refereerde aan
vrijheid.  

Delacroix liet een volk zien dat zich onderdrukt
voelde en zich liet leiden door zijn verlangen naar
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vandaag de
dag zien nog veel mensen dit schilderij als
inspiratiebron in hun strijd voor deze idealen. La
liberté guidant le peuple is daarom nog steeds een
erg belangrijk symbool voor revolutie.

La liberté guidant le peuple 2019. Pascal Boyart (2019).
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Herkomst en betekenis
De Día de los Muertos stamt af van de Azteken. De manier waarop het feest
gevierd wordt komt van Azteekse rituelen waarin mensen geëerd werden door
middel van grootse ceremonies. De essentie van het feest is dat de zielen van de
overledenen voor één dag terug kunnen komen naar onze wereld om hun
nakomelingen te bezoeken. De hedendaagse invulling komt voort uit het idee van
de Mexicanen dat de doden beledigd zouden zijn door verdriet en rouw, daarom
besloten ze om het feest zo vrolijk mogelijk te maken (National Geographic, z.d.).
Zo zie je overal gekleurde vlaggen en mensen met geschminkte gezichten en
bloemen. Het bekendste symbool van de Día de los Muertos is misschien wel de
calacas y calaveras , oftewel de skeletten en schedels, deze zijn overal op straat te
vinden. Om in toon te blijven met de vrolijkheid zijn dit geen enge skeletten en
schedels, maar zijn ze juist mooi en kleurrijk. Deze vrolijke skeletten zijn vaak
ook terug te zien in de schmink die de mensen tijdens deze dagen dragen. 

Tradities
Er zijn verschillende tradities die elk jaar terugkomen tijdens de Día de los
Muertos. De belangrijkste hiervan is de ofrenda. Dit is een altaar waar foto’s van
de overledenen op geplaatst worden, samen met offers aan hen. De offers worden
aangepast aan de personen die op de ofrenda staan. Zo worden vaak het favoriete
eten en het favoriete drankje van de overledenen als offer gebruikt. Naast deze
offers zijn er nog een aantal essentiële dingen die op de ofrenda aanwezig
moeten zijn. De belangrijkste hiervan zijn water, zout en wierook. Water wordt
gezien als de bron van het leven en wordt aangeboden aan de zielen vanwege de
lange reis die ze hebben moeten afleggen. Zout, ook wel bekend als het element
van purificatie, is belangrijk om de zielen puur te houden. Tot slot is wierook
belangrijk: dit zou kwade geesten weghouden zodat de zielen veilig naar onze
wereld kunnen komen. De ofrenda is zo belangrijk, omdat men gelooft dat een
ziel alleen naar onze wereld kan komen als hun foto op een ofrenda te vinden is
(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2019).
            Verder zijn ook overal goudsbloemen te vinden. Deze bloemen zijn, net
zoals de ofrenda, erg belangrijk voor de reis die de zielen moeten afleggen. Zo
zouden de kleur en de geur van deze bloemen de zielen begeleiden richting onze
wereld, en daarom worden straten en huizen versierd met deze bloemen. De
bloemen zijn zo bekend dat ze de bijnaam ‘bloem van de doden’ hebben gekregen
(Teleflora, 2016).

DÍA DE LOS
MUERTOS
Hoe deze bijzondere feestdag de rest
van  de wereld beïnvloed heeft
Het is misschien wel een van de bekendste
feestdagen van Mexico: Día de los Muertos. Deze
feestdag staat in Nederland ook wel bekend als
de Dag van de Doden. Het feest wordt gevierd van
31 oktober tot en met 2 november en tijdens deze
drie dagen staat het eren van overleden familie
centraal. In dit artikel nemen we jullie mee in de
tradities van de Día de los Muertos en hoe deze
de rest van de wereld beïnvloed hebben. 
Tekst: Cheyenne Winckers
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Straatversiering. Uit: UBackdrop (z.d.).

Calavera. Uit: Kalan (z.d.).

Ofrenda. Uit: Casita-Colibri (z.d.).



Van Zuid-Amerika tot Azië
Het feest mag dan van oorsprong Mexicaans zijn,
inmiddels wordt het in vele landen gevierd. Het
grootste gedeelte van deze landen ligt in Zuid-
Amerika, maar het feest heeft zich inmiddels ook
naar andere continenten uitgebreid. Zo wordt het
bijvoorbeeld in Azië gevierd op de Filipijnen. Net
zoals in Mexico komen mensen hier samen om
overleden familieleden te herdenken. Dit doen ze
door samen een groot diner te houden. Vervolgens
gaan ze naar het kerkhof om de grafstenen schoon
te maken en zetten ze bloemen en kaarsen bij de
graven (Reindl, 2019). 
            Het feest heeft ook Europa bereikt, de
Spanjaarden vieren het namelijk ook uitgebreid.
Spanje wijkt in zijn manier van vieren van de Día
de los Muertos wel meer af van de Mexicanen dan
de Filipijnen. Waar het in Mexico en de Filipijnen
een groot feest is, houden de Spanjaarden zich
wat meer gedeisd. Bij hen is het vooral een hele
serieuze aangelegenheid waarbij de focus vooral
op het religieuze aspect ligt. Wel bezoeken zij
ook de begraafplaatsen en leggen ze bloemen bij
de graven. Wat ze dan wel weer doen, is het
maken van huesos de santos. Dit is een
delicatesse die gemaakt is van marsepein en de
vorm van botten heeft. Op deze manier geven ze
er toch nog een ietwat feestelijke draai aan
(Reindl, 2019). 
            Zelfs in Nederland hebben we een vorm
van de Día de los Muertos, namelijk Allerzielen.
Dit wordt gevierd op 2 november en op deze dag
worden alle (gelovige) overledenen herdacht. Het
grootste verschil met de Mexicaanse Día de los
Muertos is dat Allerzielen een rooms-katholiek
feest is, terwijl de Día de los Muertos over het
algemeen ook door ongelovigen wordt gevierd. Zo
zijn in Nederland de kerkmissen een belangrijk
deel van Allerzielen, terwijl dit in Mexico
eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Er
worden zelfs processies gehouden ter ere van de
overledenen, wat aantoont dat religie dus een erg
belangrijk aspect is van de Nederlandse Día de
los Muertos (Beleven, z.d.).

"De hedendaagse invulling komt voort uit het idee van de
Mexicanen dat de doden beledigd zouden zijn door verdriet en rouw,

daarom besloten ze om het feest zo vrolijk mogelijk te maken"
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Popcultuur
Waar de invloed van de Día de los Muertos ook
steeds meer te zien is, is in de popcultuur. Zo
heeft Disney bijvoorbeeld in 2017 de film ‘Coco’
gemaakt. Deze gaat over een jongen die tijdens de
Día de los Muertos per ongeluk in het land van de
doden terechtkomt en daar op zoek gaat naar zijn
voorouders om zo met hen mee terug te kunnen
reizen naar onze wereld. Ook is er een andere
animatiefilm, genaamd ‘The Book of Life’, waarin
de Día de los Muertos ook centraal staat. Mede
door films als deze is het feest zich langzaam over
de hele wereld aan het uitbreiden. 

Het van oorsprong Mexicaanse feest is zich op
revolutionaire wijze over de wereld aan het
verspreiden. Zou het wellicht in Nederland ook
zo’n grootse feestdag kunnen worden? Wij hopen
in ieder geval van wel!

Goudsbloemen. Uit: Ella Canta (z.d.).



Al jaren en jaren bestaat onze vereniging, en als XVIIIe bestuur heb je
dan ook vele voorgangers waar we tegen op mogen kijken en van
kunnen leren. Het is een fantastisch rijtje en we zijn trots ons daarbij te
mogen voegen. Ik ben Dylan Fama, 21 jaar oud, tweedejaars
bachelorstudent Spaanse Taal en Cultuur en bovenal trots voorzitter van
het XVIIIe bestuur van SV ¿Ouisí?. Vanaf deze zomer woon ik in het
mooie Nijmegen: het was een van de beste keuzes die ik de laatste jaren
heb gemaakt. Een andere fantastische keuze was om na mijn middelbare
school een half jaar uit te trekken om Latijns-Amerika te bereizen, om
vervolgens de liefde te verklaren aan zijn cultuur. Als voorzitter ben ik
eindverantwoordelijke voor hetgeen gebeurt binnen de vereniging en
weet ik zodoende continu wat er gaande is. Ik leid bestuurs- en
Algemene Ledenvergaderingen, ben hoofdspreker bij activiteiten en
borrels, en samen met mijn medebestuurders aanjager van nieuwe
initiatieven. 
 
Onze 22-jarige secretaris Lisette Tseng, 23-jarige penningmeester
Jeroen Sentjens (respectievelijk derdejaars Spaans studente en
tweedejaars Frans student) en ikzelf vormen het XVIIIe bestuur van SV
¿Ouisí?. We zijn misschien nog broekies in de studie, maar vol
ervaringen en met een groot hart voor de vereniging! Wie zijn wij nu
eigenlijk?  
 
Mij kennen jullie nu, dus ik ga direct door naar Lisette. Zij is
kerstavondkindje, bakprinses, kattenliefhebber, gek op spelletjes,
lieflijk, maar toch hard wanneer het moet. Ze is geboren in Heerlen en
opgegroeid in Veldhoven, in het gezellige Brabant. Als reiziger in hart
en nieren wilde ze dit half jaar dan ook in Chili haar leven leiden, maar
dat ging helaas niet door. Hoe vervelend het ook voor haar is, het is een
groot geluk voor ons en de vereniging! Ik denk dat ik niet vaak genoeg
mijn complimenten kan geven voor het werk dat zij doet: álle
communicatie, hoofd van de communicatiecommissie (verantwoordelijk
voor dit geweldige blad), en ze is de persoon die ons allemaal scherp
houdt! 
 
Dan Jeroen, de meest ervaren student van ons drie: hij had er al een
halve studie opzitten aan de TU Eindhoven voor hij de stap maakte naar
de Franse tak van onze studie. Vanaf het eerste moment bij de
studiekeuzecheckdag was er een klik en hadden we ontzettend veel lol,
misschien wel omdat we dezelfde passies delen: voetbal en humor. Dit
is, ondanks onze verschillende taalvoorkeuren, altijd zo gebleven. Ik
had niet durven dromen dat ik samen met hem nog eens deze
fantastische kans mocht aangrijpen. Jeroen is de man van de financiën,
de man van de hand op de knip. Als geboren en getogen Limburger slaat
hij geen feestje af, maar is hij er tegelijkertijd altijd met zijn hoofd bij,
en precies dát maakt hem een ideale aanvulling op dit bestuur. 
 
Wij zijn blij met jullie! We gaan er, na een moeilijk, maar succesvol
eerste halfjaar, alles aan doen om het tweede semester onvergetelijke
activiteiten te mogen organiseren. 
 
Alle liefs, 
mede namens Jeroen en Lisette,
Dylan

HET XVIIIE BESTUUR
DER SV ¿OUISÍ?

1 0



Activiteitencommissie
Samen met elkaar leuke dingen doen, hoe ging dat ook alweer? In de huidige
tijd kunnen we ons dit al bijna niet meer voorstellen. Gelukkig hebben wij
daarvoor de oplossing: de activiteitencommissie! Dit jaar bestaan wij uit
Bente, Ilse, Jeroen, Joep en Rebecca-Elisa. Wij zorgen ervoor dat onze leden
ook in deze gekke tijd nog minstens eenmaal per collegeweek (online) samen
kunnen komen. Wil je aan je Frans/Spaans werken? Bezoek dan het Café
Français of het Café de Lengua . Heb je meer zin in gezellig samenzijn, probeer
dan één van onze borrels of spelletjesavonden! Kortom: heb je behoefte aan
gezelligheid, houd dan je mail in de gaten voor een maandelijks overzicht van
alle activiteiten!
 
Lieve groetjes,
Jeroen

COMMISSIES 2020-2021

Reiscommissie 
Ik moet zeggen dat we het niet beter hadden kunnen treffen dan met de
commissieleden die zich dit jaar inzetten! Het is een gevarieerde groep van
actieve leden uit verschillende jaren. Vol trots mag ik de namen van Bram, Evy,
Martijn, Pien en Rebecca-Elisa noemen als commissieleden. We werken ook dit
jaar weer hard aan het organiseren van de jaarlijkse Ouisí-reis, en we hebben
besloten tot het herintroduceren van het ledenweekend! Van 2 t/m 6 mei
nodigen wij (onder voorbehoud) alle leden uit met ons mee op reis te gaan
naar Athene! Het eerste weekend van juli kunnen jullie vrijhouden voor het
ledenweekend. Het zijn de lichtpuntjes in deze moeilijke tijden, en we willen
met de reiscommissie voor jullie iets organiseren waar we samen een
onvergetelijke herinnering van gaan maken!
 
Alle liefs,
Dylan

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie houdt op verschillende manieren de leden
op de hoogte van hetgeen er speelt in de vereniging. Dit jaar heb ik als
voorzitter ervoor gekozen om vooral te focussen op de Interlingua . De
commissieleden werken erg hard om van elke editie weer een prachtig
exemplaar te maken. Dit jaar bestaat de redactie uit Amber, Cheyenne,
Daan, Dorien, Gabriëlle, Indra, Lise, Tessa en mijzelf (Lisette). Iedereen
zet zich ervoor in om diepgaande en interessante artikelen te schrijven.
Daarbij heeft Amber het nog extra druk als hoofdredacteur en houden
Indra en ik ons bezig met de vormgeving. Ook deze editie is weer een
groot succes geworden dankzij onze commissieleden!
 
Veel liefs,
Lisette

Acquisitiecommissie
Samen dingen doen is natuurlijk leuk, maar hoe zorg je ervoor dat je dat kunt
blijven doen? Daarvoor moet je toch echt aan geld zien te komen. Om met deze
uitdaging aan de slag te gaan, is dit jaar de acquisitiecommissie in het leven
geroepen. Wij zijn Emma, Jeroen en Quinten en wij zoeken sponsoren die onze
vereniging willen steunen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat SV ¿Ouisí? zo
veel mogelijk kan blijven doen voor haar leden! 
 
Lieve groetjes,
Jeroen
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Seksisme in Frankrijk: de cijfers
Het is belangrijk om te beseffen hoe groot de
problematiek rondom seksisme in Frankrijk nu
eigenlijk is, zodat we begrijpen waar we precies mee
te maken hebben. Alvorens de cijfers van seksisme in
Frankrijk te bespreken, moet een aantal termen even
toegelicht worden om verwarring te voorkomen. Met
seksisme wordt in dit artikel discriminatie op grond
van geslacht bedoeld. Gendergebaseerd geweld en
seksistisch geweld verwijzen allebei naar “elke daad
die tegen de wil van een persoon wordt gepleegd en
die gebaseerd is op de verschillende rollen die de
samenleving aan mannen en vrouwen toekent”
(UNHCR, z.d.). Onder seksueel geweld verstaan we
“elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt
uitgevoerd” (IBZ, z.d.). 
      Laten we dan nu naar de cijfers kijken. De Haut
Conseil à l'égalité (HCE, Hoge Raad voor de Gelijkheid,
red.) heeft vrij recent nog een rapport uitgebracht
over seksisme in Frankrijk. Hierin staan allerlei cijfers
met betrekking tot seksisme. Zo staat er in dit
rapport dat 76% van de slachtoffers van seksueel
geweld buiten het huishouden vrouw is. Binnen het
huishouden is 67% van de slachtoffers vrouw.
Bovendien heeft de HCE meerdere radiozenders
geanalyseerd op het gebied van seksisme. Hieruit
bleek dat in 71% van de onderzochte ochtendshows
seksistische opmerkingen worden gemaakt om
mensen te laten lachen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan het gebruik van genderstereotypen in
grappen. Verder is het ook zo dat slechts 2,9% van
alle strafbare seksistische handelingen daadwerkelijk
wordt gerapporteerd (Daclin, 2019). De gevolgen van
seksisme in Frankrijk zijn zeer ernstig. Ieder jaar
overlijden er mensen aan seksistisch en fysiek
geweld. Alleen al in 2019 zijn er 149 vrouwen en 27
mannen gedood door hun partner of ex-partner
(Arrêtons Les Violences, z.d.).
      

Tegenreacties: de strijd tegen seksisme
De strijd tegen seksisme in Frankrijk treedt steeds
vaker op de voorgrond. We zien dat meer
organisaties en beroemdheden seksisme een halt
proberen toe te roepen. Hierdoor komt er ook in de
media meer aandacht voor deze problematiek en
wordt er meer onderzoek gedaan naar seksisme in de
Franse maatschappij. Zo is in 2013 de Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
opgezet onder het presidentschap van François
Hollande. De HCE heeft als taak om elk jaar een
rapport over de staat van seksisme in Frankrijk uit te
brengen (HCE, z.d.). Frankrijk kent daarnaast
meerdere feministische bewegingen. Een erg
bekende beweging is #BalanceTonPorc (‘verlink je
varken’, red.). Deze beweging, die werd gestart door
journaliste Sandra Muller, is de Franse tegenhanger
van #MeToo. Meerdere Franse beroemdheden
reageerden hierop, zoals actrice Isabelle Adjani die
haar steun voor de beweging betuigde (Coulaud,
2017). #BalanceTonPorc is echter niet de enige
tegenreactie.

Nog steeds is het een mondiaal probleem: seksisme. Ook in Frankrijk is deze problematiek
maar al te aanwezig. Het is dan ook niet ongewoon om in Le Monde een artikel met een kop
zoals Violences sexistes et sexuelles à l’université : l’omerta doit cesser ! (‘seksistisch en
seksueel geweld op de universiteit: de onzekerheid moet stoppen!’, red.) te lezen (Le
Monde, 2019). Gelukkig zijn er ook veel mensen die tegen gendergebaseerd geweld en
seksisme proberen te strijden, mensen die het probleem op de kaart zetten. In dit artikel zal
de problematiek van seksisme en gendergebaseerd geweld in Frankrijk behandeld worden en
zullen verschillende voorbeelden van tegenreacties worden besproken.
Tekst:Tessa van Wijk

SEXISME EN FRANCE : LA
SITUATION ET LA LUTTE

Seksisme in Frankrijk: wat is de situatie en wat zijn de tegenreacties?

1 2

Demonstratie NousToutes. Uit: Thibault Camus (2019).



Angèle: ‘Balance ton quoi’
Een andere artiest die strijdt tegen seksisme en
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is Angèle.
Hoewel Angèle een Belgische zangeres is, wordt
haar muziek ook veel beluisterd en gebruikt in
Frankrijk. Zo werd haar nummer Balance ton quoi
gezongen door de deelnemers aan de demonstratie
NousToutes op 24 november 2019. In dit nummer
zingt de zangeres over de vele moeilijkheden die
vrouwen ondergaan in de hedendaagse seksistische
maatschappij. De clip speelt ook een erg belangrijke
rol bij dit nummer. Hierin verwijst Angèle naar
seksuele intimidatie op het werk, het negeren van
vrouwen in een discussie en nog veel meer
moeilijkheden die vrouwen ervaren in het dagelijks
leven. Verder zien we in de clip Angèle als
onderwijzeres bij de Anti Sexism Academy . Hier
onderwijst ze mensen op het gebied van seksisme
om op deze manier te zorgen voor een tolerante,
niet-seksistische maatschappij (Angèle, 2019 &
GreatSong, z.d.).

Imen Es: ‘1ère fois’
Ook in de muziekwereld zien we dat artiesten de
problematiek rondom seksisme en seksistisch geweld
aan het licht proberen te brengen. Ook de Franse
zangeres Imen Es probeert dit te doen met haar hit
1ère fois . In dit nummer beschrijft Imen Es het
verschrikkelijke lot van duizenden vrouwen. Het
nummer gaat over een jonge vrouw die mishandeld
wordt door haar partner. Haar broer ziet een blauwe
plek op haar arm en vraagt naar de oorzaak hiervan,
hierdoor vertelt ze hem wat er is gebeurd. Al snel
wordt het duidelijk dat dit niet de eerste keer (1ère
fois) is dat haar partner haar mishandeld heeft.
Bovendien is de clip van dit nummer erg
confronterend, zo worden er afbeeldingen getoond
van een vrouw die ernstig toegetakeld is (Dezecache,
2020 & Es, 2020).

Kortom, seksisme is vandaag de dag nog een groot
probleem in Frankrijk. Elk jaar sterven in Frankrijk
tientallen mannen en meer dan honderd vrouwen
aan de gevolgen van seksistisch geweld. Gelukkig
zien we wel dat steeds meer organisaties en
artiesten strijden tegen seksisme en
gendergebaseerd geweld. Op deze manier wordt de
problematiek ook in de popcultuur aan het licht
gebracht. Hierdoor worden hopelijk meer mensen
aangemoedigd om te strijden tegen seksisme en om
te zorgen voor pas une de plus .

Angèle. Uit: Paradigma Talent Agency (z.d.).
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Imen Es. Uit: MusicMeter (z.d.).

NousToutes: “Pas une de plus”
Een voorbeeld van een organisatie die erg actief is
in de strijd tegen seksisme, is NousToutes .
NousToutes is een feministisch collectief dat is
ontstaan in juli 2018. Het collectief organiseert
feministische evenementen en demonstraties.
Volgens Caroline de Haas, een van de
initiatiefnemers van het collectief, was het
uitgangspunt van NousToutes het naar buiten
brengen van de woede van honderdduizenden
vrouwen die allemaal slachtoffers zijn geweest van
seksistisch en/of seksueel geweld. NousToutes is
vooral bekend door de demonstraties die ze
organiseren. Zo hebben ze op zondag 24 november
2019 een mars tegen gendergerelateerd en seksueel
geweld georganiseerd. Ongeveer 49.000 mensen
deden mee aan deze demonstratie waarbij ze
opriepen tot Pas une de plus (niet één meer, red.).



Geschiedenis van het Catalaans separatisme
Eén van donkerste momenten uit de Catalaanse
geschiedenis is de Dertigjarige Oorlog (1618-
1648), een strijd tussen Spanje en Frankrijk, die
voornamelijk op Catalaanse grond werd
uitgevochten. Deze oorlog leidde tot de Eerste
Catalaanse Opstand in 1640. Tijdens de Spaanse
Successieoorlog (1701-1714) stond Catalonië
niet aan de kant van het huis Bourbon, het
nieuwe koningshuis van Spanje. Dit leidde ertoe
dat de zeggenschap van Catalonië door Bourbon-
koning Filips V werd beperkt: alle Catalaanse
cultuuruitingen werden verboden. Aan het begin
van de negentiende eeuw, na afloop van de
Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814),
maakte de belangstelling voor de Catalaanse
cultuur een enorme bloei door. Deze bloeitijd
wordt ook wel de Renaixença genoemd. Deze nam
afstand van de traditie om Catalaanse literatuur,
poëzie en toneel louter in het Castiliaans (de
officiële nationale taal van Spanje, red.) te
publiceren (Peeters, 2020). De Renaixença werd
beïnvloed door de Romantiek, een stroming die
in geheel Europa relevant was en die blijk gaf
van veel belangstelling voor het idee van een
‘eigen volk’ met een ‘eigen cultuur’
(IsGeschiedenis, z.d.). Ten tijde van de Franco-
dictatuur in Spanje werd de Catalaanse cultuur 

Taal als wapen
Het Catalaans heeft meer dan negen miljoen
sprekers en is, net zoals het Spaans, een
Romaanse taal. In Catalonië wordt het gebruikt
op straatbordjes, menu’s en zelfs films en series
worden in het Catalaans nagesynchroniseerd
(NPR, 2017). De Catalaanse taal speelt dan ook
niet alleen een belangrijke rol in de trots die de
Catalanen voor hun regio voelen, maar ook in de
onafhankelijkheidsdrang. Na de dood van Franco
kreeg het Catalaans zelfs een gelijke status als
het Castiliaans als officiële bestuurlijke taal.
Sindsdien is Catalonië nóg trotser geworden op
zijn identiteit. Vandaag de dag heeft iedereen in
Catalonië die jonger is dan veertig jaar onderwijs
in het Catalaans genoten. Ook is er een verband
tussen politieke voorkeuren en het gebruik van
taal: personen die tegen de onafhankelijkheid
zijn, spreken voornamelijk Castiliaans, terwijl
personen die voor de onafhankelijkheid zijn, met
name Catalaans spreken (Atienza-Barthelemy,
Martin-Gutierrez, Losada & Benito,
2019).

Telkens probeert Catalonië een zelfstandige staat binnen Europa te worden, keer op keer
gaat deze wens niet in vervulling. Al eeuwenlang probeert deze autonome gemeenschap
zich los te maken van Spanje. Catalonië heeft immers een eigen taal en een cultuur die in
meerdere opzichten anders is dan die van de rest van Spanje. In dit artikel neem ik jullie
mee naar een deel van Spanje dat dikwijls wordt geassocieerd met de Sagrada Família in
Barcelona of de discotheken in Lloret de Mar, maar vandaag de dag het strijdtoneel is van
de Catalaanse onafhankelijkheidsdrang. Waarom kan Catalonië niet van de Catalanen zijn?
Tekst: Dorien Lemmens

CATALUÑA PARA LOS CATALANES
De Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd

echter weer onderdrukt in het openbare leven.
Pas na Franco’s dood kreeg Catalonië een
politieke en culturele autonomie. In 1978 kreeg
Catalonië de status van autonome gemeenschap
(Barcelona-Nu, z.d.).
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Fotoverantwoording: De blauwe estelada (symbool van de
Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging). Uit: Reuters (2017).



Het referendum van 2017
Op 1 oktober 2017 werd er door de regionale
overheid van Catalonië een referendum
gehouden over het uitroepen van de Catalaanse
Republiek. Dit referendum werd eerder al
goedgekeurd door het Catalaans Parlement en zou
volgens dit parlement bindend zijn. De vraag
‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en
forma de república?’ (‘Wilt u dat Catalonië een
onafhankelijke staat wordt in de vorm van een
republiek?’, red.) werd door maar liefst 90,18% van
de respondenten met sí beantwoord. De Spaanse
regering weigerde echter dit
onafhankelijkheidsreferendum als wettig te
erkennen, omdat het in strijd is met de Spaanse
grondwet als een regio zich onafhankelijk verklaart
zonder toestemming van de Spaanse overheid. De
Guardia Civil (een Spaanse politie-eenheid met
militaire en civiele functies, red.) werd zelfs naar
Catalonië gestuurd om mensen die voor het
referendum wilden stemmen te stoppen, waardoor
de situatie escaleerde en de Guardia Civil rubberen
kogels op mensenmassa’s afvuurde en personen bij
de stembureaus in elkaar sloeg.

Nasleep referendum
De president van de regionale regering van
Catalonië, Carles Puigdemont, riep vervolgens
de onafhankelijke Catalaanse Republiek uit. Hierna
liet de Spaanse minister-president Mariano Rajoy
artikel 155 van de Spaanse grondwet in werking
treden, wat betekent dat de centrale overheid de
controle mag overnemen in een provincie
(Mortimer, 2017). Wegens het uitroepen van de
Catalaanse Republiek werd Puigdemont vervolgd
door de Spaanse regering en hing hem een
gevangenisstraf van vijfentwintig jaar boven het
hoofd (Dekker, 2019). Hierdoor vluchtte
Puigdemont op 30 oktober 2017 naar België, waar
hij asiel aanvroeg en een advocaat inschakelde: de
Spaanse regering had namelijk een Europees
aanhoudingsmandaat uitgevaardigd voor
Puigdemont wegens rebellie, misbruik van
overheidsgeld en opruiing. Op 23 maart 2018 werd
er opnieuw een arrestatiebevel uitgevaardigd,
waarna Puigdemont in Duitsland werd
gearresteerd na het oversteken van de Deense
grens. Puigdemont werd uitgeleverd wegens
misbruik van overheidsgeld, maar niet vanwege
rebellie, met als gevolg dat hij in Spanje niet voor
rebellie kon worden vervolgd. In juli 2018 werd
het arrestatiebevel ingetrokken (NOS, 2018).
Inmiddels zijn de Catalanen zeer verdeeld over de
onafhankelijkheid vanwege deze nasleep van de
mislukte poging van Puigdemont om de republiek
uit te roepen en wegens onderlinge conflicten
tussen de separatisten (DW, z.d.). Catalanen die
voor de onafhankelijkheid zijn, verzamelen zich
nog elk jaar op 11 september tijdens La Diada (de
nationale feestdag van Catalonië, red.) om te
demonstreren voor de Catalaanse Republiek, zelfs
tijdens de COVID-19-pandemie.

Tegenstemmen 
Catalonië is met een bijdrage van ongeveer 20%
aan het Spaanse Bruto Binnenlands Product een
van de meest welvarende en productieve regio’s
van Spanje (BBC, 2019). Daarnaast is Catalonië
verantwoordelijk voor een kwart van de export en
beslaat het qua oppervlakte 6,3% van heel Spanje
(Guàrdia, 2017). De centrale regering van Spanje,
gevestigd in Madrid, wil Catalonië dus niet zien
vertrekken. Als Catalonië echter een
onafhankelijke republiek wordt, zal de economie
krimpen: ongeveer 7000 bedrijven zullen
overwegen Catalonië te verlaten, aangezien het
voor multinationals riskant zou zijn om zich in een
recent onafhankelijk geworden land te lokaliseren
(Liebing, 2017). Daarnaast zou Catalonië allerlei
voorzieningen die nu vanuit Madrid worden
geregeld zelf moeten verzorgen, zoals de transport
en distributie van gas en elektriciteit, en een eigen
centrale bank.

Anno 2020 is de strijd in Catalonië dus nog niet
gestreden. Enerzijds zijn de Catalanen onderling
verdeeld over de onafhankelijkheid en wil de
centrale regering van Spanje Catalonië niet zien
vertrekken, anderzijds blijft de
onafhankelijkheidsdrang voortleven. Alleen de tijd
zal het leren of Catalonië ooit een zelfstandige
republiek wordt.
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Demonstratie voor de onafhankelijkheid. Uit: Sergi Alcàzar (2019).



Een dagje op de taalschool
Voordat ik naar Nice vertrok, kon ik bij de
reisorganisatie aangeven wat voor soort cursussen
ik wilde volgen. De cours continu was de
basiscursus en hierbij zit je bijvoorbeeld een
middag van 13:15 tot 16:00 op school en focus je
met name op leesvaardigheid en grammatica. Je
kon hierbovenop kiezen voor een intensieve
cursus. Dit heb ik gedaan. Dat betekende dat ik

Activiteiten buiten de lessen om
Na het dagdeel op de taalschool bracht ik mijn
tijd door in de stad, op het strand en niet te
vergeten: bij de crêpekraampjes. De stad leren
kennen was voor mij het toppunt van vrijheid.
Genietend van het mooie weer liep ik door de
straten van de vieille ville (oude stad, red.), langs
de boulevard, of glipte ik de bakkerij in voor een
heerlijke croissant. Ook het via de taalschool
georganiseerde uitstapje naar Monaco was
onvergetelijk.

Kortom, het was een reis die ik iedereen kan
aanraden: even kort inwoner zijn van een
prachtige stad en op deze manier goed de
Franse cultuur kunnen snuiven en de taal kunnen
leren is superleuk!

De Franse taal heb ik altijd al prachtig gevonden.
Ik wilde mijn taalvaardigheid daarom ook
verbeteren en in de zomervakantie van vijf op zes
vwo besloot ik in mijn eentje naar Frankrijk te
gaan. Via de reisorganisatie StudyTravel ben ik in
aanraking gekomen met Nice. Deze stad werd door
hen aangeraden aan jongeren, omdat het bruist
van de gezelligheid en het ook nog eens gelegen
is aan de vrolijke Côte d’Azur.

De eerste dag in Nice
Tegen de avond landde mijn vliegtuig op het
vliegveld van Nice, waar mijn gastgezin mij stond
op te wachten. Daar zat ik dan in de auto met mijn
Je m’appelle Lise en niet veel meer. Na aankomst
bij het gezin was het al snel etenstijd. Ik had mij
al helemaal voorbereid op een uitgebreid Frans
maal en dat was maar goed ook. Nog steeds weet
ik niet hoe  ik alles op heb kunnen krijgen: eerst
toastjes met geitenkaas, daarna een grote omelet
met twee spiegeleieren, vervolgens crêpes met
Nutella. We dronken er ranja bij. Ik dacht dat ze in
Frankrijk wijn dronken… maar gelukkig kreeg ik
die kans nog vaak genoeg.

Daar stond ik dan, helemaal alleen met nog niet eens mijn
afgeronde vwo Frans op zak, in de hal van het prachtige pand van
mijn taalschool. Ik stapte over mijn zenuwen heen, maakte kennis
met een groepje mensen van verschillende nationaliteiten en zo
begon mijn trip. Graag neem ik jullie in dit artikel mee in mijn
ervaring met twee weken taalschool in Nice.
Tekst: Lise Akkermans

"DAAR ZAT IK DAN IN DE AUTO
MET MIJN JE M’APPELLE LISE…"
Reisverslag Nice

Crêpe (privéfoto, 2019). 

naast die middag op de
taalschool nog tot
20:00 mijn
spreekvaardigheid heb
kunnen oefenen in de
les. Dit vond ik het
leukst en ik had hier
ook een hele leuke,
vrolijke docent voor.
De eerste week had ik
's middags en 's avonds
les en in de tweede
week in de ochtend en
in de middag. Dit
laatste vond ik het
fijnst, omdat ik dan de
stad nog kon
verkennen.

De taalschool, Alpha B(privéfoto, 2019). 
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Ontstaan van de stad
Zowel de Grieken als de Romeinen hebben een rol
gespeeld in de geschiedenis van Nice. Rond de
vijfde eeuw voor Christus werd aan de Zuid-Franse
kust een handelspost opgericht door de Grieken.
Deze handelspost kreeg de naam ‘Nikaïa’, wat
‘overwinning’ betekent. Later, rond de eerste eeuw
voor Christus, bouwden de Romeinen hun fort
genaamd Cemenelum op de heuvel van Chimiez.
Dit is vandaag de dag een van de  belangrijke
historische wijken van Nice (Lonelyplanet, z.d.).
Cemenelum werd een grote rivaal van Nikaïa. De
nederzetting lag dan ook op zo’n drie kilometer
afstand van de Griekse handelspost. Doordat
Nikaïa steeds groter werd, werd Cemenelum
weggedreven (Martijn, 2018). Het bleef nog wel
bestaan als onafhankelijke stad. 

De bezetters van Nice
In de zevende eeuw sloot Nice zich aan bij de
Italiaanse stad Genua. Nice werd veelvuldig
aangevallen door de Saracenen, een Noord-
Arabisch volk dat zich verzette tegen Oost-
Romeinse keizers. Tot de tiende eeuw bleven zij
de bezetters van het omliggende gebied. Hoewel
Nice zich eerst aansloot bij Genua, werd het later
zijn vijand. In de middeleeuwen werd Nice
namelijk een bondgenoot van Pisa, ten tijde van
oorlog in Italië. Nice bleef bij het graafschap
Provence horen (EDinformatics, z.d.). Toen gravin
Johanna I, die behoorde tot het Huis van Anjou,
overleed, ontstond er onenigheid over de
opvolging. Nice keerde zich tegen de Anjous en
kwam onder controle van de hertog van Savoye.
Toen de stad rond 1543 werd aangevallen door
Frans-Ottomaanse troepen moest Nice zich
overgeven, omdat de bombardementen
alles vernielden (Landenweb, 2020).

Economische bloei
Vanaf 1600 kwam Nice onder controle van de
hertog van Guise en rond diezelfde tijd kon Nice
economisch bloeien, doordat ze volledige
vrijhandel verkreeg. De stad viel daarna nog in
handen van verschillende eigenaren, waaronder
het Huis van Savoye. In 1792 werd Nice veroverd
door Frankrijk. Het maakte vanaf 1814 deel uit
van het Koninkrijk Piëmont-Sardinië. Emannuel III,
destijds koning van Italië, gaf Nice in 1860 aan
Napoleon, om in ruil hiervoor financiële en
militaire steun te krijgen.
 
Meer toegankelijkheid
Nice kreeg steeds meer bezoekers. Vanwege onder
andere het mediterrane klimaat kwamen veel
aristocratische Engelse families in de winter naar
Nice. Daarnaast werd er in de twintigste eeuw een
spoorlijn aangelegd, waardoor Nice gemakkelijker
bereikbaar werd. De stad werd dé
ontmoetingsplek voor kunstenaars. Het eerste
casino van Nice werd geopend in 1927. De stad
groeide uit tot de vijfde stad van Frankrijk
(EDinformatics, z.d.).

Restanten van de bezetting
Vandaag de dag zien we nog restanten van onder
andere de Romeinse bezetting, bijvoorbeeld in de
ruïnen van het Romeinse amfitheater. Deze zijn te
zien in de wijk Chimiez, in de binnenstad van Nice.
Daarnaast zijn er veel musea die je kunt bezoeken,
zoals het archeologisch museum dat op de plek
staat waar Cemenelum ooit heeft gelegen
(Landenweb, 2020).

Al met al is Nice een bijzondere stad met 
een intrigerende geschiedenis!

Van handelspost tot stad

Achterkant casino Monaco(privéfoto, 2019).
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Het is vaak leuk en handig om iets te weten van de
stad waar je naartoe gaat, voordat je er een bezoekje
aan brengt. Zo kun je je van tevoren verdiepen in
zijn geschiedenis. Ik zal jullie meenemen in de grote
lijn van de geschiedenis van Nice. 



Lezers in het zonnetje

"Ik wil graag Pien Mannaerts in het zonnetje
zetten, omdat ze er ook niks aan kan doen dat ze
Rotterdams is." - Martijn Schoonwater

"Ik wil graag Joep in het zonnetje zetten, omdat 'ie
altijd frietjes zonder zout voor me vraagt na het
uitgaan!" - Bente Kerckhoffs

"Ik wil Bente in het zonnetje zetten, omdat ze mij
in het zonnetje zet en zij nu in de schaduw staat."
- Joep Steinbusch

"Liselotte heeft niks met faam, maar blijft down to
earth en geeft al haar planten een naam." - Floris
de Klein

"Floris, ik wil jou graag in het zonnetje zetten,
omdat je altijd zo enthousiast ben voor Dilemma
Dinsdag ." - Liselotte Hendrikse

"Martijn, jij bent dé persoon die het verdient om in
de spotlights te staan vanwege het harde werk dat
je de afgelopen periode hebt geleverd." - Tijn Ebus

"Ik zou heel graag deze maand onze Venlose vriend Tijn in het zonnetje
willen zetten. Respect dat hij twee keer per week vanuit de Vlaaienprovincie
de trein pakt om zo vroeg hier in Nimma te zijn. Tijn is ook een goede
vlogger. Haije!" - Jeroen Wapperom
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"Ik wil graag Sydney en Evy in het zonnetje zetten
aangezien ze er echt altijd voor mij zijn en ook mijn
nagels voor me lakken, omdat ik het zelf niet kan." 
- Lisette Tseng

"Ik wil graag Ruby in het zonnetje zetten, omdat je dat
nooit genoeg kunt doen voor mensen. Maar vooral omdat ze
wel wat waardering verdient voor al haar harde werk, en
natuurlijk omdat ik van haar houd." - Daan de Bruin

"Voor Alma, Daniëlle, Evy, Gabriëlle, Ilse, Indra,
Mingus en Tessa. Jullie zijn oprecht de liefste, leukste,
gekste, gezelligste camarades de classe die ik me had
kunnen wensen!" - Amber Smits

"Ik wil graag Marine Pédéhour in het zonnetje zetten, omdat
ze altijd vrolijk en energiek is en omdat ze regelmatig iets
lekkers bakt voor bij de koffie en dat in de keuken voor de
collega's neerzet. Een geweldige collega!" - Marly Nas

"Ik wil graag Amber in het zonnetje zetten, omdat ik met
alle plezier onze collectie van meest charmante en
hilarische foto's wil blijven uitbreiden. Dat er nog veel
parels aan toegevoegd mogen worden!" - Ilse Hoeben

“Ik zou heel graag Mek Verwaaijen van het secretariaat in het
zonnetje willen zetten. Zij doet enorm veel werk voor de
opleiding, zichtbaar en vooral (voor studenten) onzichtbaar, en
is een troostende baken van menselijkheid en gezond verstand
in vaak roerige tijden. Ik durf te zeggen dat zonder haar lieve,
geruststellende aanwezigheid, er menig docent bij RTC allang
in elkaar zou zijn gestort van stress en uitputting, zeker ook in
deze mentaal slopende coronatijden.” - Alicia Montoya
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Saint-Domingue als Franse kolonie 
Nadat de Spaanse kolonisten de inheemse
bevolking van Ayiti, zoals het eiland
oorspronkelijk voor de kolonisatie heette, hadden
uitgemoord, eiste de Spaanse kroon het eiland op
als Hispaniola. De Fransen streden echter
al een kleine eeuw tegen de Spanjaarden om dit
grondgebied en gingen hier niet mee akkoord.
Uiteindelijk werd in 1697, als onderdeel van de
Vrede van Rijswijk, besloten om het eiland op te
delen in een westelijk Frans deel (Saint-
Domingue) en een oostelijk Spaans deel: de
huidige Dominicaanse Republiek (Amatmoekrim,
2018). 

De Parel van de Antillen
Al gauw werd Saint-Domingue een van de meest
winstgevende kolonies ter wereld, vooral dankzij
de meer dan 700 rietsuikerplantages en 3000
koffieplantages (Le Glaunec, 2020). Gedurende de
jaren tachtig van de achttiende eeuw was 40
procent van de rietsuiker en 60 procent van de in
Europa geconsumeerde koffie afkomstig uit Saint-
Domingue (Le Loux, 2019). Door het ‘succes’ van
deze kolonie kreeg Saint-Domingue de bijnaam La
Perle des Antilles (de Parel van de Antillen, red.).

“Haïti was de hel, maar Haïti was rijk”
Dit ‘succes’ had echter ook een keerzijde: de
mensen die zorgden voor de opbrengst waren
veelal slachtoffers van de trans-Atlantische
slavenhandel. Tot slaaf gemaakten werden
gruwelijk mishandeld en werkten zich letterlijk
dood op de plantages, aangezien het voor de
plantagehouders goedkoper was om een slaaf te
vervangen, dan om de werkomstandigheden
te verbeteren. Het loodzware werk in combinatie
met ziektes als malaria en gele koorts zorgde
ervoor dat binnen een jaar na aankomst op het
eiland, de helft van de tot slaaf gemaakten
overleden was. De Canadese historicus Elizabeth
Abbott schat in dat in de grofweg 150 jaar dat
Haïti een kolonie was, de slavernij het leven
kostte aan een miljoen Afrikanen (Le Loux, 2019).

Een demografie in disbalans 
De sterk hiërarchische Haïtiaanse samenleving van
de achttiende eeuw was verdeeld in vier groepen:
de eerste twee waren de grands Blancs (de rijke
Europese adel, bourgeoisie en handelaren) en de
petits Blancs (witte ambtenaren en arbeiders).
Daaronder had je de libres de couleur : zogenoemde
‘mulatten’ (persoon geboren uit een witte ouder en
een zwarte ouder) en de vrijgemaakte slaven.
Onderaan de hiërarchie bevonden zich de slaven
(Le Glaunec, 2020). Kijken we echter naar de
aantallen per bevolkingsgroep, dan zien we dat er
twee jaar voorafgaand aan de opstand van 1791
40.000 witte mensen op Haïti woonden, 28.000
vrijgemaakte slaven en ‘mulatten’ en ongeveer
500.000 slaven (Le Loux, 2019). Deze disbalans
zou er later voor zorgen dat de slaven de overhand
kregen in de opstand. 

Aanleiding en aanloop
Uiteindelijk is er één katalysator aan te wijzen
voor de Haïtiaanse Revolutie: de Franse Revolutie.
Aangezien zowel in Parijs als in de kolonie
gesproken werd over het afschaffen van de
slavernij, gaf dit de slaven op Saint-Domingue
hoop. Decennia hiervoor vluchtten zo veel
mogelijk tot slaaf gemaakten al van de plantages,
zij sloten zich aan bij de marrons (ontsnapte
Afrikaanse slaven en hun nakomelingen) in het
binnenland. Het eerste (kleine) verzet op Saint-
Domingue kwam dan ook vanuit deze marrons, die
aangestuurd werden door voodoo-priester François
Mackendal, die in 1757 door de Fransen
gevangengenomen werd en levend werd verbrand
(Amatmoekrim, 2018).

Als je denkt aan Haïti, waar denk je dan als eerste aan? Waarschijnlijk aan de aardbeving
uit 2010 of aan voormalig president Donald Trump die het in 2018 omschreef als ‘shithole
country’. Je denkt vast niet aan Haïti als de enige onafhankelijke staat in de moderne
geschiedenis die is voortgekomen uit een succesvolle slavenopstand. Juist daarom neem ik
je in dit artikel mee in de geschiedenis van deze revolutionaire, doch in Europa
onderbelichte opstand.
Tekst: Amber Smits

De Haïtiaanse Revolutie: van onderdrukte
kolonie tot onafhankelijke staat
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Eerste oorlog
De onrust groeide en inmiddels hadden ook de
Britten en de Spanjaarden hun pijlen op het rijke
eiland gericht. In de steeds gecompliceerder
wordende strijd, waarin Frankrijk zelfs beloofde de
slavernij af te schaffen, bracht één man in het
geheim een gigantisch leger op de been: François-
Domingue Toussaint Louverture. In de nacht van
22 op 23 augustus 1791 barstte de Revolutie los
(Hurbon, 2007). Louverture was als leider van de
opstandelingen een echte strateeg: steeds wist hij
de Fransen en de Engelsen te verslaan, ook wist
hij Spanje te misleiden middels een zogenaamde
alliantie. Nadat Louverture in 1801 de
onafhankelijkheid had uitgeroepen, stuurde
Napoleon troepen naar het eiland, die Louverture
door middel van een list gevangennamen.
Louverture stierf uiteindelijk na enkele maanden
van gevangenschap in Frankrijk en in 1802 werd
op Saint-Domingue de reeds afgeschafte slavernij
heringevoerd (Amatmoekrim, 2018).

Tweede oorlog en onafhankelijkheid
Jean-Jacques Dessalines, voormalig rechterhand
van Louverture, maakte gebruik van de door koorts
en oorlogsmoeheid verzwakte Franse troepen.
Dessalines wist in korte tijd het gehele noorden
van Saint-Domingue te veroveren en niet lang
daarna werd de strijd beslist in de slag bij
Vertières, waarmee definitief een einde kwam aan
de Franse overheersing (Amatmoekrim, 2018). Op 1
januari 1804 riep Dessalines de onafhankelijkheid
uit en kreeg de staat de huidige naam, die door de
oorspronkelijke bewoners, de Arowakken, werd
gebruikt. Haïti is hiermee het eerste postkoloniale
zwarte onafhankelijke land en na de Verenigde
Staten de tweede onafhankelijke natie op het
westelijk halfrond. Het geweld was echter nog niet
voorbij: Dessalines gaf opdracht om alle
overgebleven witten en ‘mulatten’ in het land te
doden, hierdoor vielen duizenden slachtoffers.
Eveneens in 1804 riep Dessalines zichzelf uit tot
keizer Jacob I van Haïti.

Nasleep Revolutie
Hoewel Haïti nu onafhankelijk was, had de
Revolutie het voor Frankrijk eens zo winstgevende
eiland economisch verwoest: van de infrastructuur
en de plantages was nauwelijks meer iets over
(Amatmoekrim, 2018). De jonge Republiek had nog
een groot probleem: de herstelbetalingen aan
Frankrijk. In ruil voor de diplomatieke erkenning
van de onafhankelijkheid eiste Frankrijk 90
miljoen francs aan goud, om te compenseren voor
hun weggevallen inkomstenbron. Omgerekend
heeft Haïti in totaal zo’n 22 miljard euro aan
herstelbetalingen gedaan. Deze schuld was echter
pas na 122 jaar betaald, wat inhoudt dat Haïti
nog tot 1947 bezig was met afbetalen (Sperling,
2017).

Handelsembargo’s en herstelbetalingen zorgden
voor een voedingsbodem voor conflicten, corruptie
en machtsmisbruik. Nu, in 2021, staat Haïti nog
altijd op de dertiende plaats van de Fragile States
Index (The Fund for Peace, 2020). De prijs voor de
vrijheid was hoog in Haïti. Zo hoog, dat het land
tot op de dag van vandaag nog verwoest, verzwakt
en vernederd is en dit alles door de Europese
expansiedrang. Wordt het niet tijd dat Europa, en
in het bijzonder Frankrijk, begint met het doen van
herstelbetalingen?

Wraak op de koloniale macht, geschetst door Brits soldaat Marus
Rainsford. Uit: Getty Images (z.d.).

 

Tekening (oorspronkelijk in kleur) van de opstand onder
leiding van Toussaint Louverture. Uit: Bettmann Archive (z.d.).
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streamingplatforms zoals YouTube en Spotify heeft
ervoor gezorgd dat Latijns-Amerika een enorme
invloed heeft op de muziekindustrie en Latijns-
Amerikaanse artiesten experimenteren constant met
nieuwe manieren om trends in hun muziek op te
nemen (Arbona-Ruiz, 2017). Wat we met zijn allen
streamen, beïnvloedt welke nummers op de radio
worden gedraaid en welke nummers in de hitlijsten
worden opgenomen. Hierdoor heeft streamen de Latin
muziek geholpen bij het verbreden van haar platform.

Latin pop en de muziekindustrie
In Nederland heeft zanger Rolf Sanchez (bekend van
het televisieprogramma Beste Zangers , red.) geholpen
om Spaanstalige pop beter op de kaart te zetten, maar
de samenwerking tussen Luis Fonsi, Daddy Yankee en
Justin Bieber heeft een wereldwijd publiek kennis
laten maken met de Latin pop en heeft andere
mainstream artiesten geïnspireerd om samen te
werken met Latijns-Amerikaanse artiesten.
Spaanstalige muziek heeft een prominente rol
gekregen door deze samenwerkingen, waarbij fans van
verschillende artiesten van over de hele wereld
samenkomen. Daarnaast wilde voorheen het ene
muzieklabel alleen met Engelstalige artiesten werken
en het andere label alleen met Spaanstalige artiesten.
Tegenwoordig is de marketing van Latin muziek
dusdanig verbeterd, dat Spaanstalige of tweetalige
artiesten bij meer platenlabels kunnen tekenen
dan voorheen. Het is zo gemakkelijker geworden voor
Latino’s om door te breken in de muziekindustrie
(McDermott & Ryan, 2017).

Kortom: de Latin pop heeft de laatste paar jaar een
enorme groei in populariteit doorgemaakt en dit
muziekgenre zal ook de komende tijd niet uit de
hitlijsten verdwijnen. Dus, laat je heupen bewegen op
het ritme van de Latin pop. Wij zijn klaar voor meer!

Geschiedenis van Latin muziek 
In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw begon
de Latin muziek in de Verenigde Staten met de rumba,
in de jaren zestig volgde de salsa. Hoewel deze
muziekstijlen steeds bekender werden in de Verenigde
Staten, bleven ze gewoonweg Latin dansmuziek: verre
van mainstream en met een eigen publiek. Na het
succes van de rumba en salsa, begonnen muziekstijlen
zoals de Latin jazz en rock populair te worden,
bijvoorbeeld de hit La Bamba van Los Lobos . In de
jaren tachtig en negentig kwamen artiesten zoals
Shakira, Gloria Estefan, Ricky Martin en Jennifer Lopez
in de mainstream media met hun muziek (Nahmad,
2019).

De bijdrage van streamingplatforms
Latin muziek is zeker niet nieuw: het heeft alleen de
laatste paar jaar pas een enorme wereldwijde
erkenning gekregen. De toegankelijkheid van 

Een lekker ritme, een goede beat en een zwoele songtekst; de Latin pop heeft het
allemaal. Wat begon als een subgenre van popmuziek in de Spaanssprekende
wereld, is uitgegroeid tot een wereldwijd geliefde muziekstijl. In 2017 braken de
Puerto Ricaanse artiesten Luis Fonsi en Daddy Yankee door met hun monsterhit
Despacito. Dit nummer stond niet alleen maandenlang op nummer één van de
Billboard Hot 100, de videoclip was ook tot 2 november 2020 met maar liefst
zeven miljard weergaven de meest bekeken video op YouTube aller tijden.
Dankzij de samenwerking tussen Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber
maakte een wereldwijd publiek kennis met de Latin pop (Bossi, 2020). Hierna
groeide de populariteit van de Latin pop helemaal niet meer zo despacito
(langzaam, red). In dit artikel neem ik jullie graag mee in de ritmische wereld van
de Latin pop: hoe is deze muziekstijl nu zo groot geworden?
Tekst: Dorien Lemmens

Mueve las caderas al
ritmo de la música
Hoe Latin pop de hedendaagse muziekindustrie
heeft beïnvloed

Shakira en Jennifer Lopez. Uit: Super
Bowl Halftime Show (2020).

Daddy Yankee en Luis Fonsi. Uit: videoclip 'Despacito' (2017).
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Internationaal succes
In 2018 bracht Rosalía haar tweede studioalbum
uit: 'El Mal Querer' (‘Het Slechte Liefhebben’, red.).
Het album met elf nummers, lichtelijk geïnspireerd
door de anoniem gepubliceerde middeleeuwse roman
Flamenca , werd al snel een internationaal succes (Valk,
2018). Op zijn eerste dag werd het album alleen al in
Spanje meer dan 200.000 keer beluisterd en verbrak
het binnen de eerste 24 uur meerdere
streamingrecords (Renedo, 2018). Op haar eerste
album ‘Los Ángeles’ liet Rosalía haar liefde voor het
muziekgenre al nadrukkelijk horen, maar met haar
nieuwe album wist ze de aandacht van het
internationale publiek te trekken. Sinds de release van
haar album noemen veel lovende critici haar dan ook
de voorloper van een geheel nieuwe generatie
flamenco-artiesten. In haar moederland, Spanje, zorgt
haar interpretatie van de eeuwenoude muziek echter
voor een grote herbeleving van klassieke
flamencomuzikanten zoals Cameron de la Isla, Diego
‘El Cigala’ en Carmen Linares (Comingore, 2019).

Revolutie binnen het muziekgenre
Wat maakt de flamenco nu zo toegankelijk voor de
moderne luisteraar? De flamenco is altijd al een
samenkomst van verschillende muziekstijlen geweest,
maar Rosalía laat de moderne tijdsgeest kennis maken
met de flamenco door het gebruik van electro- en
popinvloeden die bekend zijn bij een breed publiek. Ze
maakt dan ook graag gebruik van de synthesizer en
autotune. De Spaanse krant La Vanguardia stelt zelfs
dat de vermenging van de traditionele flamenco met
eigentijdse invloeden gezien kan worden als een ware
revolutie binnen het muziekgenre (Francisco, 2018).

Van stereotype naar wereldfaam
De afgelopen twee jaar tourde Rosalía met haar ‘El
Mal Querer Tour’ door onder andere Spanje, Frankrijk,
Nederland en de Verenigde Staten, met als absoluut 

hoogtepunt meerdere optredens op het welbekende
Amerikaanse festival Coachella . Tijdens haar tour
verspreidt het Spaanse popfenomeen klassieke
flamencogeluiden zoals de voor percussie zorgende
nauw gemikte klappen en het gebruik van een
systematisch twaalftellensysteem, in landen waar
voorheen de flamenco slechts als een stereotype van
Spanje en met name van de autonome regio Andalusië
werd gezien (Comingore, 2019). 

Ze werkt al samen met de grootste namen in de
branche, haar album debuteerde op nummer één in de
hitlijsten en sierde de zomerplaylist van Barack
Obama. Rosalía is goed op weg en geeft de flamenco
opnieuw het wereldtoneel. Sluit je ogen en geef je
over aan het ritme. ¡A bailar!

Stampende voeten en vurige passie, de flamenco
leeft! Na het opkomende succes van Latin pop in de
hedendaagse muziek, maken steeds meer jonge
artiesten van de gelegenheid gebruik om hun
muziekstijlen te exporteren naar de internationale
muziekmarkt. Zo ook Spaans popfenomeen Rosalía: al
ruim twee jaar domineert zij in zowel binnen- als
buitenland de hitlijsten met haar door flamenco
geïnspireerde muziek. Heb je tot op het heden nog
niet van haar gehoord? Lees dan snel verder!
Tekst: Daan Jansen

¡(Re)Viva el Flamenco!
Hoe Rosalía de wereld flamenco liet (her)waarderen
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Rosalía. Uit: Gianfranco Tripodo Photography (2018).

Rosalía. Uit: Gianfranco Tripodo
Photography (2018).

Benieuwd geworden naar de muziek van Rosalía?
Check vooral onze Interlingua-spotifyplaylist (zie de
website van SV ¿Ouisí?), waar we een paar van haar
(en andere Spaanstalige) pareltjes voor jullie
verzameld hebben!



Waar komt uw interesse in de Franse cultuur en die
van de francofonie vandaan en hoe heeft u hiervan
uw baan gemaakt?

“Mijn interesse voor cultuur kwam in eerste
instantie door vakanties en reizen die ik maakte
toen ik jong was. Ik was altijd al geïnteresseerd in
literatuur, maar ik zag het eerst vooral als hobby.
Eerst heb ik dan ook biologie gestudeerd, maar het
toekomstperspectief sprak me niet erg aan. Hierna
heb ik nog een opleiding gedaan in Amsterdam,
waar ik me bezig kon houden met literatuur en
cultuur en vervolgens kon kiezen om hierin verder
te gaan. Ik had nooit gedacht dat ik van mijn hobby
mijn baan zou maken. Je moet je daarom niet
afvragen wat je later wilt worden, maar eerder wat
je graag doet en wat je jezelf over twintig jaar nog
steeds ziet doen.”
 

Wat vindt u zo interessant aan de Franse cultuur?

“Wat ik fascinerend vind aan de Franse cultuur, is
de plaats die cultuur inneemt in de samenleving.
In mijn optiek heeft cultuur in de Franse
samenleving een hogere status dan in de
Nederlandse maatschappij. Zo zijn er hele goede
Nederlandse films, maar worden ze naar mijn
idee bijna nooit vertoond op televisie. In Frankrijk
maken Franse films juist sterk deel uit van je
culturele ontwikkeling.”

Wat is volgens u het belang van het bestuderen van
de Franse cultuur en de culturen van de francofonie?

“Het bestuderen van cultuur is absoluut
onmisbaar, allereerst omdat alle talen gebaseerd
zijn op cultuur. Het is niet mogelijk om een taal
alleen voor de taal te leren, je zult altijd te maken
krijgen met de culturen waarin die taal zich
bevindt. Wanneer je namelijk de nuances in de taal
begrijpt, zul je ook de cultuur en de manier van
communiceren binnen die cultuur beter begrijpen.
Daarnaast verbreedt het bestuderen van cultuur je
horizon en kun je je beter in andere mensen
verplaatsen.”
 

 

Liefde voor … cultuur
Tijdens de colleges is goed te merken hoeveel plezier
docenten in hun vak hebben. Wat heeft ervoor gezorgd
dat ze zo bevlogen zijn? In deze interviewreeks wordt
ditmaal door Brigitte Adriaensen en Emmanuelle Radar
een tipje van de sluier opgelicht.
Tekst: Gabriëlle Kamphuis
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Emmanuelle Radar

Op welk gebied heeft u zich gespecialiseerd en
waarom?

“Ik heb me gespecialiseerd in reisliteratuur en
postkoloniale perspectieven. Wat me erg
interesseert in reisliteratuur, is dat het gaat over
een persoonlijke ontmoeting met een nieuwe
wereld of nieuwe cultuur. In het postkolonialisme
kijk je naar hoe de structuren en ideeën die in de
koloniale tijd ingesteld zijn, nu nog steeds een
grote rol spelen in de samenleving.”

Welke onderdelen van de Franse en Franstalige
culturen vindt u onderbelicht in onze opleiding?

“Naar mijn mening is het programma van de
opleiding goed in evenwicht. Het is jammer dat we
niet meer tijd hebben, want dan zouden we
bepaalde onderwerpen uitgebreider kunnen
bespreken. Onderwerpen als klasse en gender zijn
overal ter wereld erg belangrijk, dus die zou ik
graag meer willen behandelen.”

“Dat vind ik een moeilijke vraag, want ik vind al
mijn cursussen ontzettend interessant. Het plezier
dat ik aan het geven van een bepaalde cursus
beleef, heeft ook te maken met de inzet van de
studenten. Wanneer er veel communicatie is met
studenten, worden de colleges nog
leuker.”

Wat is uw favoriete cursus om te geven en waarom?



“Ik vind het heel interessant dat het zo’n ontzettend
breed vakgebied is. Het Spaans is de tweede meest
gesproken moedertaal van de wereld, dus de taal
omvat een enorm gebied met veel verschillende
bevolkingsgroepen, waarin je een grote
verscheidenheid aan culturele en literaire tradities
kunt zien.”

“Mijn studie Romaanse Talen en Culturen in België
was vooral gericht op het Frans, gezien de
tweetalige achtergrond van het land. Toen ik een
tweede taal mocht kiezen, koos ik voor Spaans, ook
al had ik daar amper kennis van. Tijdens mijn
studie ben ik toen negen maanden naar Granada
geweest en dat beviel me erg goed, dus daar is
mijn passie voor de Spaanse taal en cultuur
ontstaan. Ik was ook geïnteresseerd in Latijns-
Amerika, en toen er in Nijmegen een positie
vrijkwam voor een universitair docent die zich
vooral zou moeten richten op Latijns-Amerika, ben
ik daarvoor gegaan.” 
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Brigitte Adriaensen

Op welk gebied heeft u zich gespecialiseerd en
waarom?

“Ik ben eigenlijk een duizendpoot, ik heb veel
verschillende interesses. Ik vind het fijn om
vergelijkend te werk te gaan en verbanden te
leggen. Ik werk veelal theoretisch, omdat het
materiaal in de archieven in Spanje en Latijns-
Amerika ver weg is. Ik heb me vooral
gespecialiseerd in theorievorming rond
verschillende vormen van geweld in de
Spaanstalige wereld."

Wat is uw favoriete cursus om te geven en waarom?

“Er zijn veel cursussen die ik graag geef. Dit jaar
vond ik Struggles of Identity erg boeiend. Het was
leuk dat ik veel verschillende onderwerpen kon
behandelen en dat er ook studenten van andere
studies bij waren, zodat er nieuwe discussies en
perspectieven aan bod kwamen.”

Welke onderdelen van de Spaanse en Spaanstalige
culturen vindt u onderbelicht in onze opleiding?

“Dit jaar heb ik voor het eerst de indigenous
communities (inheemse gemeenschappen, red.) in
Latijns-Amerika meer proberen toe te lichten.
Daarnaast heb ik nu ook een aantal colleges gewijd
aan feminisme en gender, omdat ik deze
onderwerpen ook onderbelicht vond in ons
programma. Verder verdient climate fiction meer
aandacht. Er wordt veel nagedacht en geschreven
over de rol van Latijns-Amerika in de klimaatcrisis en
de representatie hiervan in kunst.”

Wat is volgens u het belang van het bestuderen van de
Spaanse cultuur en de culturen van de Spaanstalige
wereld?

“Op economisch, geopolitiek en demografisch gebied
zie je dat de Spaanstalige wereld een enorm
belangrijk aandeel heeft. Acht procent van de
wereldwijde koopkracht is bijvoorbeeld in handen
van Spaanstalige mensen. Als je die groepen wilt
kunnen begrijpen en daar handel mee wilt drijven, is
het ontzettend belangrijk om je te verdiepen in die
taal en die culturen. Daarnaast kan de Spaanstalige
wereld ons veel leren over thema’s als migratie,
dekolonisatie of klimaatverandering.”

Waar komt uw interesse in de Spaanse cultuur en die
van de Spaanstalige wereld vandaan en hoe heeft u
hiervan uw baan gemaakt?

Wat vindt u zo interessant aan de Spaanse cultuur en
de culturen van de andere landen in de Spaanstalige
wereld?



Theater vóór de Franse Revolutie
Vóór 1789, het beginjaar van de Franse Revolutie,
werden er slechts drie theaters in Parijs officieel
erkend door de monarchie: de Académie de la
Musique (oftewel de Opéra), de Comédie-Française
en de Comédie-Italienne (McClellan, 2004).
Hierdoor hadden deze theaters een elitestatus en
doordat ze de belangen van de monarchie
behartigden, werden ze er de culturele
vertegenwoordigers van (McClellan, 2004). Andere
theaterondernemingen waren er wel degelijk, maar
zij verkeerden niet in dezelfde bevoorrechte
positie als de drie erkende theaters. Hierdoor
waren zij een stuk kwetsbaarder. In 1789 werd
er nog een theater erkend onder de naam Théâtre
du Monsieur . Dit viel onder het patronage van
Lodewijk XVIII, de broer van koning Lodewijk XVI.
Dit theater had het alleenrecht op Italiaans
muzikaal theater (De Rougement, 2010).

Veranderingen voor het theater
Zo’n anderhalf jaar na het uitbreken van de
Revolutie bleef de situatie zoals hij was, maar
medio januari 1791 kwam daar verandering in. Er
kwam een nieuwe wet, la loi Le Chapelier . Deze
wet maakte het voor iedereen mogelijk om een
openbaar theater op te richten en er toneelstukken
van alle genres te laten spelen als hij daar de
financiële middelen voor had en dit vóór de
oprichting voorlegde aan de gemeente (Légifrance,
1957). Met bemoeienis van de overheid zou men
hierbij niet meer te maken krijgen, want naast de
privileges werd ook de censuur afgeschaft
(McClellan, 2004).

Populariteit
Ondanks de ernst van de politieke situatie, waren
de theaters van Parijs na de invoering van deze
wet bijzonder productief tijdens de revolutionaire
periode (Maslan, 2005). De theaters werden veel
bezocht. Er vond een vermenigvuldiging in het
aantal geopende theaters plaats, maar
tegelijkertijd was er ook een toename van
sluitende theaters. Dit werd met name door
concurrentie veroorzaakt.

La Révolution française : een onderwerp dat mij al lange tijd fascineert. Het is dé
periode van grote omwenteling in de politiek en heerschappij in Frankrijk aan het
einde van de achttiende eeuw. De absolute monarchie, waardoor Frankrijk drie
eeuwen lang geregeerd wordt, komt op gewelddadige wijze ten einde en verandert in
de Eerste Franse Republiek. Hoewel we voornamelijk horen over het politieke aspect
van deze revolutie, kriebelde het bij mij zeer om me te verdiepen in het culturele
aspect ervan. Hoe ontwikkelde de positie van het theater zich in deze roerige periode
in Parijs, was er wel vraag naar theater en zo ja, welke thema’s werden er behandeld?
Dit is waar ik jullie mee naartoe ga nemen: Frankrijk, eind achttiende eeuw, de
wereld van het theater.
Tekst: Indra van Leersum

Theater tijdens de
franse Revolutie

Fabre d'Églantine. Uit: Musée des Beaux-Arts de
Carcassonne (z.d.).
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Thema
Het aanbod van theaters werd groter en het
publiek werd breder. De ongeschoolde massa kon
de verfijningen van oude classicistische
theaterstukken niet waarderen (De Rougemont,
2010). Dit en de toenemende verwevenheid van
het theater met de politieke cultuur, zorgde er dan
ook voor dat er een grotere vraag ontstond
naar stukken die inhoudelijk beter overeenkwamen
met de actualiteiten. De zogenoemde Pièces de
circonstances die in het leven werden geroepen,
zorgden voor een reflectie van culturele en
politieke belangen van het publiek. Zo werden
deze drama's bijvoorbeeld gebaseerd op huidige
gebeurtenissen, met name Franse militaire
triomfen (Mcclellan, 2004).

Pièces de circonstances in 1793
Eén van die Franse militaire triomfen vond plaats
in 1793. Dit was het beleg van Toulon. Kortgezegd
hield dit in dat Toulon vanaf september 1793
bezet werd door verschillende troepen die
tegenover het leger van de Eerste Franse
Republiek stonden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
royalistische, Engelse en Spaanse troepen. Na drie
maanden van bezetting wisten de revolutionaire
troepen de stad weer terug te winnen. Naar
aanleiding van deze overwinning hield politicus
Bertrand Barère een toespraak waarin hij
toneelschrijvers en componisten opriep om deze
strijd als onderwerp voor theatervoorstellingen te
gebruiken (Darlow, 2012). 
      In de maand die volgde, werden er meerdere
toneelstukken geschreven door verschillende
schrijvers over dit onderwerp. Zo verscheen op 9
januari L’heureuse nouvelle ou la reprise de Toulon
van Fabre d’Olivet. Op 14 januari verscheen Le
cachot de Beauvais van César Ribié en op 1 februari
La Prise de Toulon, tableau patriotique van Louis-
Benoît Picard (Bianchi, 1989). Ondanks dat deze
toneelstukken over dezelfde gebeurtenis gingen,
verschilden ze wel degelijk van elkaar. Zo werd
het stuk van d’Olivet opgevoerd in het theater van
de sansculotten (een heterogene groepering
bestaande uit de middenstand en elite uit
verschillende wijken van Parijs, red.), dus zou de
uitvoering ervan aangepast worden aan de idealen
van deze groepering.

Al met al heeft het theater aan het einde van
de achttiende eeuw meerdere ontwikkelingen
doorgemaakt: met de nieuwe wet van 1791 waren
er meer mogelijkheden gekomen in de
totstandkoming van de theaters, we zien dat het
theater aansloot op de actualiteiten en dat
toneelstukken bijdroegen aan de vorming en
uitdrukking van de publieke opinie. Het theater in
Parijs is dan ook zeker niet ontkomen aan de grote
omwenteling in de politiek en samenleving tijdens
de Franse Revolutie.

Theater en publieke opinievorming
Het theater zou gezien kunnen worden als de
belangrijkste smeltkroes voor de vorming en
uitdrukking van de publieke opinie, omdat het
publiek juist in het theater zijn oordeel direct en
actief kon uiten (Maslan, 2005). Dit in
tegenstelling tot de Assemblée Nationale , waar het
publieke oordeel werd overgebracht via
vertegenwoordigers. Het belang van het theater
werd dan ook steeds groter, omdat het deel
uitmaakte van onder andere de creatie van een
democratische politieke cultuur (Maslan, 2005). 
      Die democratische politieke cultuur ontstond
ook aan de andere kant van het toneel. Naast de
toneelschrijvers van beroep waren er ook
vooraanstaande figuren van de Revolutie die
professioneel betrokken waren bij de theaters en
de productie van nieuwe theaterstukken. Onder
hen waren onder andere Marie-Joseph Chénier,
Collot d’Herbois en Fabre d’Églantine. De laatste
van deze drie, d’Églantine, wordt beschouwd als
de belangrijkste komische toneelschrijver van de
Revolutie (Maslan, 2005). Enkele stukken die hij
tussen 1790 en 1792 schreef zijn Le Philinte de
Molière ou La suite du Misanthrope, L'Héritière, ou
les Champs et la Ville en Le Sot orgueilleux ou
L'école des élections .

Beleg van Toulon. Uit: Britannica (z.d.).
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Stel je voor: je bent achttien jaar oud en net klaar met de middelbare school. De meeste
leeftijdsgenoten beginnen meteen aan een vervolgopleiding, maar wat als je in plaats
daarvan eerst twee jaar aan de andere kant van de wereld gaat wonen? Rembrandt Arts is
een 23-jarige student uit Eindhoven die na zijn bachelor geschiedenis nu de master Latin
American Studies in Leiden volgt. Voordat hij ging studeren is hij echter twee jaar lang op
zending in Argentinië geweest voor zijn geloof. Rembrandt is namelijk lid van de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel het Mormoonse geloof genoemd.
Wat is het Mormoonse geloof precies? En wat deed Rembrandt allemaal in Argentinië tijdens
zijn zending?
Tekst: Lisette Tseng

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

"Bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen geloven wij dat we ook na dit leven
als families bij elkaar kunnen blijven door in Jezus
Christus te geloven en hem te volgen. Daarbij
geloven wij dat de kerk van Jezus Christus zoals hij
die had georganiseerd toen hij nog op aarde was,
verloren is gegaan na de dood van de apostelen.
Hierna is namelijk de juiste autoriteit om de kerk
te leiden verdwenen. In het jaar 1820 werd een
Amerikaanse jonge man, Joseph Smith, opgeroepen
door God om zijn kerk weer op aarde te herstellen
zoals die was toen Jezus Christus nog leefde. Dat
wil zeggen dat we sindsdien een profeet volgen
met twaalf apostelen. Daarbij geloven wij ook niet
alleen in de Bijbel, maar ook in het Boek van
Mormon.”

“Wij geloven dat God onze hemelse vader is en dat
wij zijn kinderen zijn. Hij houdt van ons en wil ons
in dit leven helpen om vooruitgang te boeken. Om
ons te helpen, stuurt hij profeten zoals Mozes om
zijn leerstellingen met ons te delen. Deze profeten
schrijven Gods woord op. De Bijbel is hier het
bekendste voorbeeld van. Wij geloven dat God niet
alleen sprak tot de mensen in het Midden-Oosten,
maar ook tegen profeten op het Amerikaanse
continent. Het Boek van Mormon bevat de
geschiedenis en communicatie van God met zijn
profeten in Amerika. Deze schreven ze op gouden
platen die in 1827 door een engel aan Joseph
Smith werden gegeven, om ze met behulp van God
te vertalen. De vertaling hiervan is het Boek van
Mormon.”

Op zending in Argentinië voor het geloof

Zou je kort kunnen uitleggen wat de kern van het
Mormoonse geloof is?

Wat is het Boek van Mormon en wat houdt het in?

Rembrandt (middelste rij, tweede van links) bij het opleidingscentrum in Buenos Aires (privéfoto).
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“Toen ik achttien werd, stuurde ik de benodigde
formulieren op naar het hoofdkantoor van de kerk
in Salt Lake City, Utah. Op het formulier vul je in of
je ook bereid bent om een nieuwe taal te leren. Ik
had ingevuld dat ik graag naar een Latijns-
Amerikaans land zou willen gaan, vanwege mijn
culturele achtergrond. Mijn moeder komt namelijk
uit Peru. Ik was echter bereid om naar elk land af
te reizen. Vervolgens keek één van de twaalf
apostelen naar mijn formulieren en wees hij mij
onder inspiratie van God een land toe. Daarna
kreeg ik een brief toegestuurd met mijn
toegewezen land en de datum waarop ik mocht
beginnen. Alle zendelingen worden eerst naar een
opleidingscentrum gestuurd, waar ze in zes weken
hun nieuwe taal leren en zich voorbereiden op hun
zending. Wanneer je de taal al beheerst, duurt dit
maar twee weken.”

“Op zending delen wij ons geloof met anderen,
maar we proberen ook om de mensen in het
algemeen te helpen, ook al zijn ze niet
geïnteresseerd in ons geloof. Tijdens mijn verblijf
had ik veel contact met de plaatselijke leden van
onze kerk. We werden dan ook vaak uitgenodigd om
bij hen te eten. Met behulp van hen kwamen we
dan in contact met mensen die ofwel interesse
hadden in ons geloof, ofwel ergens hulp bij nodig
hadden. Op zending heb ik bijvoorbeeld - bij
gebrek aan riolering in hun straat - een put
gegraven voor een gezin. Daarnaast hielpen we
meerdere keren met het bouwen van huizen en
hielden we ons veel bezig met tuinonderhoud. Vaak
raakten mensen tijdens dat we ze hielpen wel
geïnteresseerd in wat we te vertellen hadden.”

“In de twee jaar dat ik in het noorden van
Argentinië was, ben ik veel van de cultuur en de
mensen gaan houden. De Argentijnen waren
vriendelijk, gastvrij en ze waren altijd bereid om
samen maté te drinken. De leden van de kerk en de
mensen in het algemeen waren in die zin opener
dan in Nederland. Toen ik in 2015 in Argentinië
aankwam, werd de economische situatie steeds
slechter: er was veel inflatie, waardoor de prijzen
enorm stegen. Ik vond het bijzonder om te zien dat
ondanks hun vaak moeilijke situatie, de Argentijnen
toch dankbaarheid toonden voor wat ze hadden en
elkaar veel hielpen. Daardoor voelde ik altijd wel
een zekere eenheid met de mensen in de straat en
wijk. Door hun moeilijke situaties waren ze vaak
ook meer geneigd om God te zoeken in hun leven.
Er zijn dus wel wat culturele verschillen, maar als
je in de kerk bent, voelt het altijd vertrouwd.”

“Als kind heb ik nooit echt Spaans gesproken met
mijn moeder. Toen ik ongeveer vijftien jaar oud
was, wilde ik toch graag Spaans leren om met mijn
Peruaanse oma te kunnen praten. Ik bezocht haar
elke week en leerde zo beetje bij beetje Spaans. Op
mijn achttiende beheerste ik het Spaans redelijk. Ik
weet nog goed toen ik in het opleidingscentrum in
Buenos Aires kwam, dat ik terechtkwam in een
groep met Brazilianen en Chilenen. Toen de
Chilenen voor het eerst tegen mij praatten, kwam
ik erachter dat mijn Spaans toch niet zo goed was
als ik dacht. Na twee tot drie maanden in
Argentinië had ik echter het gevoel dat ik de taal
goed beheerste. Ik moet wel zeggen dat de
verschillende accenten en straattaal ook tijd
kostten om te begrijpen.”

"In de twee jaar dat ik in het noorden van Argentinië
was, ben ik veel van de cultuur en de mensen gaan

houden"

Wat heb je gedaan als zendeling in Argentinië?
Wat voor culturele verschillen vielen je op tussen
Argentinië en Nederland?

Hoe verliep de procedure van jouw zending? Hoe was het voor jou om Spaans te leren?

Fotoverantwoording v.l.n.r: Rembrandt viert zijn verjaardag bij een
gezin uit Santiago del Estero (privéfoto); Rembrandt op bezoek bij
een gezin uit Oran (privéfoto).
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Hoewel Netflix regelmatig zorgt voor een relletje hier en daar, barstte het afgelopen
september los toen uit alle uithoeken in de wereld men zich mengde in een ongekend
heftig filmdebat over de Franse film ‘Mignonnes’. In dit artikel leggen we niet alleen
het verloop van de controverse uit, maar creëren we daarnaast een opening tot een
genuanceerd, inhoudelijk debat. 
Tekst: Amber Smits

Inhoud
Voor de mensen aan wie de controverse volledig
voorbij is gegaan, ‘Mignonnes’ werd door Netflix
voorzien van de volgende beschrijving: “De
elfjarige Amy komt in opstand tegen de tradities
van haar conservatieve familie door zich aan te
sluiten bij een vrijgevochten dansgroep” (Netflix,
2020). 

Voorafgaand aan de controverse
De film is geproduceerd door de Frans-Senegalese
regisseur en scenarioschrijfster Maïmouna
Doucouré. In januari 2017 ontving Doucouré de
Sundance Global Filmmaking Award , waardoor de
film kon worden geproduceerd. Op het Sundance
Film Festival (grootste Amerikaanse filmfestival
voor onafhankelijke films, red.) kreeg ‘Mignonnes’
de prijs voor beste regie in de categorie World
Cinema , daarbij werd de film door critici over het
algemeen positief ontvangen (BBC News, 2020).
Op 19 augustus 2020 ging de film in première in
Frankrijk en op 9 september 2020 verscheen hij op
Netflix, met de Engelse titel 'Cuties'. 

Petities en onaanvaarde excuses
De rel is dus niet in Frankrijk begonnen, de film
had zelfs al prijzen ontvangen en was positief
gerecenseerd, dus waar ging het mis? Het ging mis
bij Netflix zelf, dat ter promotie de originele
Franse poster had vervangen door een eigen
poster en beschrijving (zie foto’s). Hoewel Netflix
excuses heeft aangeboden voor de naar eigen
zeggen ongepaste poster en beschrijving en voor
het feit dat deze niet representatief waren voor de
film, ging dat er mondiaal niet in.

Deze excuses volgden op een petitie op
change.org om de film van Netflix af te halen, die
binnen één dag meer dan 25.000 keer werd
getekend (BBC, 2020) – medio september stond de
teller al op meer dan 733.000 handtekeningen
(Pajon, 2020). Nog voordat de film in première
ging op Netflix, verbood Turkije op 3 september
‘Mignonnes’ in eigen land, omdat de film wordt
beschuldigd van pedofilie en islamofobie
(Courrier international, 2020).  

#CancelNetflix
Een dag na de release barstte de controverse pas
echt los, toen #CancelNetflix met meer dan
200.000 tweets trending topic werd. Er werd dus
niet meer opgeroepen tot het boycotten van de
film, maar tot het boycotten van het gehele
platform (The Guardian, 2020). Het gevolg: vijf
dagen na de release had Netflix te maken met vijf
keer zo veel opzeggingen als in de dertig dagen
daarvoor (Tésorière, 2020). Hiermee was de
ellende voor Netflix echter nog niet voorbij:
vooral politiek (Republikeins) Amerika was
ontstemd over de film (l’Express, 2020). Dit leidde
uiteindelijk tot een rechtszaak, gestart door de
openbaar aanklager van Texas, wegens het door
Netflix verspreiden van ‘onzedelijke beelden’ van
minderjarigen (Algemeen Dagblad, 2020). Hoe de
zaak af gaat lopen is nog onbekend, maar
afgelopen is deze controverse waarschijnlijk de
komende tijd nog niet.

'Mignonnes', product voor censuur
of taboedoorbrekend succes?

Links de originele Franse poster, rechts de
controversiële poster van Netflix. Uit: New York
Post (2020). 

Verloop van het aantal abonnementsopzeggingen bij Netflix.
Uit: Antenna Data (2020).
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Toen ik op 11 september 2020 voor het eerst van
de film hoorde, was mijn eerste reactie vrij
intuïtief: de film leek me walgelijk ongepast. Toen
ik er informatie over opzocht, kwam ik al gauw uit
bij de cancel culture , maar ik las juist ook
opiniestukken van mensen die de film
verdedigden. Inmiddels wilde ik de controverse
wel met eigen ogen zien. Scènes waarin de Frans-
Senegalese Amy gaat strippen om een gestolen
telefoon te behouden, een foto van haar vulva
verspreidt op sociale media, ritueel gezuiverd
wordt door haar familie van het kwaad dat haar is
bekropen en de ene suggestieve dansbeweging na
de andere maakt, zijn heftig en moeilijk om naar
te kijken, wetende dat het gaat om een elfjarig
meisje. Toch ben ik ervan overtuigd dat we juist
dan, wanneer het moeilijk wordt, niet weg mogen
kijken. Hoe pijnlijk de beelden ook zijn, ze stellen
mijns inziens wel een heel diepliggend, sociaal-
maatschappelijk probleem aan de kaart: het
seksualiseren van jonge kinderen. Juist door het
ongemak dat de film je bezorgt, ontwikkel je een
besef hierover. Daarnaast stelt de film ook andere
belangrijke, actuele problematiek aan de kaart,
zoals de uitdagende combinatie van de westerse
waarden met de strikte regels van de conservatieve
Islam. 

Wat mij betreft hadden ze de film echter ook goed
kunnen maken met meerderjarige actrices. Situeer
de film in een tienersetting en je kunt nog steeds
dezelfde problematiek aan de kaak stellen. Ik
betwijfel namelijk of de huidige actrices niet
beschadigd raken door de scènes die ze hebben
moeten spelen, of ze niet op jonge leeftijd al een
ontzettend verkeerd beeld hebben gekregen van
seksualiteit en vooral over wat de impact van de
film en de ontvangst zal doen met het
zelfvertrouwen van zulke jonge meisjes - ze
hebben inmiddels al vele bedreigingen ontvangen.

Enerzijds zou je kunnen zeggen dat het absoluut
geen familiefilm is, anderzijds is het wellicht een
kans om met de huidige generatie pre-
adolescenten het gesprek aan te gaan over onder
andere het verantwoord gebruik van sociale
media. 

Natuurlijk is er ook nog de overweging om de film
van Netflix te halen, omdat deze onzedelijke
beelden van minderjarigen zou verspreiden. Ik
geloof echter dat de boodschap van de film
hiervoor te belangrijk is. Wel denk ik dat Netflix te
sensatiebelust was door de poster te veranderen,
waardoor ze wellicht een ander publiek hebben
aangetrokken dan beoogd. Tegelijkertijd heeft de
film nu wel ontzettend veel aandacht gehad,
waardoor het thema wel breder op de kaart is
gezet. 

Of je de film nu wel of niet kijkt, of je voor of
tegen censuur bent, laten we vooral een gesprek
met elkaar aangaan waarin we de nuance
opzoeken en in ons achterhoofd houden dat er
naast zwart en wit, zeker ook grijs bestaat.

Wil je je mening over dit artikel delen
of erover van gedachten wisselen?

Stuur ons dan vooral een mailtje op
communicatie-ouisi@student.ru.nl of
benader mij persoonlijk, ik ga graag
het gesprek met je aan!

Opinie: door de zure appel heen
op weg naar taboedoorbreking
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slagroom +

Stap 1: Het voorverwarmen van de oven
Verwarm de oven voor op 120 °C. Bekleed twee bakplaten met bakpapier en teken 30 cirkels van drie centimeter
doorsnee op elk vel papier.

 

Bonjour! Ik ben Lise en ik houd heel veel van bakken en koken.
Aangezien ik dol ben op Frankrijk en zijn keuken, vind ik het leuk
om een recept toe te voegen aan de Interlingua. Om het jullie
gemakkelijk te maken, heb ik ook een video gemaakt waarin ik
jullie stap voor stap meeneem in het recept. Doe vooral met me
mee, heb een beetje geduld et voilà, je hebt de heerlijkste
petitfourtjes!
Tekst: Lise Akkermans

Bakken met Lise: rozenwater-
meringues met frambozenroom

Tip: Uit de hoeveelheden van dit recept kun je officieel 30 stuks
maken, maar persoonlijk vind ik het fijner om de meringues wat
groter te maken, zodat er ongeveer 15 stuks uitkomen.

verse frambozen of ontdooide
diepvriesframbozen

Voor de frambozenroomVoor het maken van 
goede meringues

rozenwater (moeilijk te
vinden in de supermarkt,
kan ook zonder)

Enkele druppels 
kleurstof (naar keuze)

onbespoten roze of
rode rozen

Voor de romantische 
opmaak

De meringues (privéfoto).

mascarpone4 eiwitten

230
G

fijne kristalsuiker

1 EL

2-3

1 eiwit, losgeklopt

115
G

fijne kristalsuiker

150
ML

1 EL poedersuiker, gezeefd

100
G

150
ML

Voor de uitlegvideo van dit recept, ga je naar:

Hieronder vind je het recept (geïnspireerd door High Tea , 2011):
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Veel plezier met het maken van de meringues met frambozenroom. Als je de meringues hebt gemaakt, zou het heel
leuk zijn als je er een foto van stuurt naar SV ¿Ouisí? via Instagram (svouisi) of via de mail (communicatie-
ouisi@student.ru.nl) zodat ik jouw eindresultaat kan bewonderen. Tot de volgende ‘Bakken met Lise’!

Stap 5: Decoratie
Bestrijk de onderkant van 30 schuimpjes met een laag frambozenroom van ongeveer anderhalve centimeter dikte en
plak de andere 30 ertegenaan. Leg de gesuikerde rozenblaadjes er als versiering omheen. Je kunt de schuimpjes,
zonder vulling en in een luchtdichte doos, maximaal twee weken op een koele plek bewaren.

Stap 4: Frambozenroom
Maak de frambozenroom als volgt: klop de slagroom, mascarpone en suiker stijf en spatel de frambozen er
voorzichtig doorheen.

Stap 3: Meringues
Klop de vier eiwitten in een grote kom met een mixer stijf. Voeg de suiker geleidelijk toe en klop tussendoor steeds
goed. Blijf kloppen totdat er een dikke, glanzende massa ontstaat. Voeg het rozenwater en de voedingskleurstof, als
je die gebruikt, eraan toe. Schep het mengsel, eventueel in porties, in een spuitzak met een rechte spuitmond van
één centimeter doorsnee. Spuit 60 rondjes van twee centimeter hoog in de getekende cirkels op het bakpapier. Bak
de schuimpjes 60 minuten in de oven. Laat ze in de oven afkoelen met de ovendeur op een kiertje.

Stap 2: Rozenblaadjes
Trek de bloemblaadjes van de rozen. Neem een klein penseel en bestrijk beide kanten van een blaadje met wat
eiwit. Rol het blaadje door de suiker en laat het drogen. Doe hetzelfde met de rest van de bloemblaadjes. Je kunt de
rozenblaadjes in de diepvries doen. Op deze manier blijft de suiker extra goed zitten.



In eerste instantie zijn deze anachronismen en
mystiek aandoende gezangen verwarrend, pas
later in de film wordt hun functie in het verhaal
wat duidelijker. De film slaagt er echter meteen
in om de aandacht volledig op Jeanne te
vestigen. Prudhomme vertolkt de rol op een
indringende en overtuigende manier: vanaf het
eerste moment dat ze in beeld is, zijn haar
vastberadenheid en overtuiging glashelder. De
muziek, zowel instrumentaal als met zang,
creëert gecombineerd met de beelden van het
duinlandschap en de kathedraal van Amiens een
bijzondere sfeer. Door de zang van Christophe
lijkt het inderdaad alsof je de gedachten van
Jeanne hoort. Het personage van Jeanne maakt
de film dus interessant, maar er zijn mijns
inziens ook een aantal zwakke punten. De andere
personages, voornamelijk geestelijken in het
proces van Jeanne, worden op een heel
excentrieke manier vertolkt, zodat je ze bijna
niet serieus kunt nemen. Hierdoor wordt de
aandacht wel nog meer gevestigd op Jeanne zelf,
dus wellicht was dit de bedoeling. Het grootste
probleem van de film is echter dat hij ontzettend
traag is. De scènes bestaan vaak uit lange, trage
dialogen, uitgestrekte natuurbeelden of
gezangen met weinig muzikale begeleiding. Dit
draagt bij aan de mystieke sfeer die Dumont
probeert te creëren, maar zorgt er ook voor dat
de film op bepaalde momenten langdradig
wordt. 
 
Al met al is 'Jeanne' een bijzondere film waarin
Jeanne d’Arc op een geheel nieuwe manier
geportretteerd wordt. Het is een trage film, die
er echter wel voor zorgt dat je helemaal gehecht
raakt aan het meisje uit Domrémy.

'Jeanne': een opmerkelijke film over een
nog opmerkelijker meisje

Wanneer je aan Jeanne d’Arc denkt,
denk je wellicht al snel aan de Honderdjarige
Oorlog en haar overwinning in Orléans. In
'Jeanne' wordt dit gedeelte echter geheel
overgeslagen. Dumont wilde in zijn film de
aandacht vestigen op Jeanne als persoon en
wilde laten zien wat haar bewoog. Het ging hem
hierbij niet om een historisch kloppend beeld:
zo is Lise Leplat Prudhomme, de actrice die
Jeanne speelt, twaalf jaar oud en zien we in de
film bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die
worden gebruikt als ‘middeleeuwse’ kerker.
Volgens de regisseur wordt in de film juist
gefocust op Jeanne als persoon en als mythe:
“De film plaatst je in haar mystiek, het is niet de
realiteit. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in
historische reconstructie. Geschiedenis is niks
waard; dit is een mythe” (Broeren-Huitinga,
2020). Jeannes persoon komt nog meer tot stand
in het gebruik van muziek. Op een aantal
belangrijke momenten wordt gezongen door de
Franse zanger Christophe. In de teksten die hij
zingt, is het alsof Jeanne zelf aan het woord is:
de kijker kan als het ware haar gedachten horen
en krijgt een indruk van de spirituele
overtuigingen van Jeanne (Broeren-Huitinga,
2020).
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Jeanne d’Arc. We kennen haar vast allemaal, maar nog nooit werd haar verhaal op
zo’n bijzondere manier verteld als in de film Jeanne van de Franse filmregisseur
Bruno Dumont. In deze recensie bespreken we deze film en laten we zien waarom hij
zo uniek is.
Tekst: Gabriëlle Kamphuis

Lise Leplat Prudhomme als Jeanne d'Arc.
Uit : ‘Jeanne’ (2019).

Scène uit 'Jeanne'. 
Uit: Filmhuis Bussum (2020).



Een aanleiding tot verzet
Vandaag de dag kunnen we de Spaanse
Burgeroorlog in zijn historische context zien. Op
18 juli 1936 zal een opstand onder Spaanse
militaire officieren in de door Spanje bezette
gebieden van Marokko beginnen die zich al snel
zou uitbreiden naar het Spaanse vasteland. De
aanleiding daartoe zou volgens de opstandelingen
het onmachtige bestuur en de toenemende macht
van de anarchisten zijn. Gelijktijdig klinkt vanaf
de Canarische eilanden de oproep van generaal
Francisco Franco aan alle legerofficieren om zich
bij de opstand aan te sluiten en de republikeinse
regering omver te werpen. In een kort tijdsbestek
van slechts enkele dagen veroveren de
opstandelingen grote delen van het Spaanse
vasteland, waaronder enkele belangrijke steden in
het zuiden. In 1937 verenigt Franco de
nationalistische troepen onder het
overkoepelende begrip Falange , de fascistische
partij van Spanje. Het is slechts het begin van een
onrustige periode van politieke instabiliteit en
opstandigheid die vele jaren zou duren: de
Spaanse Burgeroorlog (History.com Editors, 2020).

Rafael Alberti
Eén van de bekendste schrijvers die vanuit zijn ballingschap via de letteren naar het
Spaanse vaderland verlangde, was de schrijver Rafael Alberti (1902-1999). In het begin
van zijn literaire carrière sloot hij zich aan bij de zogenoemde ‘Generatie van '27’, waar
onder andere ook de wereldberoemde dichter Federico García Lorca deel van uitmaakte.
Samen met de andere leden van zijn generatie herstelde hij het werk van de dichter Luis
de Góngora (1561-1627) in ere. Vanaf het begin van de jaren dertig, nadat hij zich
aansloot bij de communistische partij, was zijn literaire werk politiek gekleurd. Vanuit
zijn ballingschap in Argentinië schreef hij een boek van drama, proza en poëzie over de
burgeroorlog genaamd De un momento en otro (‘van het een op het andere moment’, red.).

Bemoeilijking van de kunst
Over het algemeen hebben de Tweede Republiek, de burgeroorlog en de
franquistische dictatuur een prominente invloed gehad op de Spaanse literatuur.
Het was immers tot het einde van de dictatuur van generaal Franco in 1975 lastig
om te schrijven over de oorlog. Met de komst van de dictatuur zou ook de cultuur
worden getroffen en volgens sommige critici zelfs worden vernietigd. Grote
groepen kunstenaars werden gedwongen in ballingschap te leven en verlangden
naar hun geliefde vaderland (Hipatia, 2019).

El primer día de la Guerra Civil. Uit: Cadena Ser (2019).

De Spaanse Burgeroorlog, die iets meer dan tachtig jaar geleden door Spanje trok, is
vandaag de dag nog steeds één van de controversieelste onderwerpen van de Spaanse
samenleving. De desbetreffende driejarige periode, die gekenmerkt wordt door constante
politieke instabiliteit, lijkt dan ook een eindeloze bron aan inspiratie te zijn voor schrijvers,
schilders en andere beeldende kunstenaars in het huidige Spanje (Jessop, 2017). In dit
artikel kijken we niet naar deze teksten die geïnspireerd zijn door de Spaanse Burgeroorlog
of de daaropvolgende dictatuur, maar naar primaire bronnen uit de periode zelf. Benieuwd
geworden naar de literatuur van de Spaanse Burgeroorlog? Lees dan snel verder!
Tekst: Daan Jansen

“No dejes que el pasado se nos pare”
Kritische literatuur ten tijde van revolutie
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George Orwell
Niet alleen Spaanse schrijvers in ballingschap lieten hun literaire licht op de
burgeroorlog schijnen. Ook de Engelse schrijver George Orwell, bekend van de
internationale klassieker 1984 , schreef een boek over de wreedheid van de oorlog. In
1938 verscheen de eerste editie van Homage to Catalonia in het Verenigd Koninkrijk.
Hoewel dit boek tot de bekendste boeken van de Spaanse Burgeroolog behoort, is het
recent in opspraak geraakt. Het boek zou volgens critici geen licht werpen op beide
partijen van de burgeroorlog, maar slechts eenzijdig zijn (Reporter, 2018).
 
Alhoewel de gebeurtenissen van de twintigste eeuw nog steeds één van de
controversieelste onderwerpen lijken te zijn van de Spaanse samenleving, komt er een
langzame verandering in het domein van de literatuur tot stand. Het taboe van de
burgeroorlog wordt de afgelopen tijd ingezet als inspiratie voor velerlei werken, maar
ook ten tijde van de onrust zelf was de burgeroorlog een graag beschreven onderwerp
van schrijvers in ballingschap. Langzaam maar zeker komt er een verandering in de
samenleving tot stand: laten we dan ook niet zorgen dat het verleden ons inhaalt en
ons afremt.

Manuel Chaves Nogales
Een andere schrijver die tijdens de
burgeroorlog één van zijn grootste
werken publiceerde, was Manuel Chaves
Nogales (1897-1944). Toen in juli 1936
de burgeroorlog uitbrak, steunde Chaves
Nogales de Republiek en bleef hij in
Madrid wonen totdat de republikeinse
regering de hoofdstad ontvluchtte en
naar Valencia trok. Hij voelde zich, net
als veel andere Spaanse intellectuelen,
gedwongen Spanje te verlaten: geschokt
door de politieke oppressie van de
socialistische, communistische en
anarchistische groeperingen
(XLSemanal, 2020).
         In 1937, vanuit zijn ballingschap in Parijs,
publiceerde hij een nieuw boek: A sangre y fuego:
Héroes, Bestias y Mártires de España (‘Bloed en vuur:
helden, beesten en martelaren van Spanje’, red.). Het
boek, bestaande uit elf verhalen over de burgeroorlog,
wordt tegenwoordig gezien als één van de beste
werken over deze periode. In zijn proloog spreekt
Chaves Nogales de wereld toe: de waarheid in Spanje
is vervangen door de propaganda en de vrijheid is
vervangen door terreur (XLSemanal, 2020).

 

'The Falling Soldier'. Uit: The Museum of
Contemporary Photography (2016).
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scheiding van Kerk en Staat voor het eerst op papier
gezet, maar door het Concordaat van 1801 stopten de
ontwikkelingen op het gebied van de laïcité (Le Goff,
1991). In 1882 werd het onderwijs gratis en laïque en
vanaf 1905 is de Franse Republiek laïque (Moatti,
2004).

Laïcité in de 21e eeuw
Ook in de eenentwintigste eeuw zijn er nog
ontwikkelingen op het gebied van de laïcité. Zo is er in
2004 nog een wetsartikel toegevoegd. Sindsdien is het
voor leerlingen verboden om tekens/kleding die
duidelijk hun religieuze overtuiging tonen, te dragen.
Leerlingen mogen dus bijvoorbeeld geen hoofddoek of
keppel naar school dragen. Tekens die minder duidelijk
zijn, zoals een ketting met een kruisje, zijn
daarentegen wel toegestaan (Nicolas-Koch, 2014). Ook
in 2020 wordt er nog gediscussieerd over het
toevoegen van wetsartikelen aangaande de laïcité. Na
de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty op
16 oktober 2020 is de discussie over de laïcité weer op
de voorgrond getreden. Zo heeft de Senaat op 19
oktober 2020 een wetsvoorstel, met als doel het
versterken van de grondwettelijke laïcité,
goedgekeurd. Over dit wetsvoorstel, waarmee de
politiek wil strijden tegen het communitarisme
(politieke stroming waarbij sociale structuren, zoals
het gezin en religie, centraal staan. De focus ligt niet
op het individu, maar op de gemeenschap, red.) en de
radicale Islam, moet nog wel een referendum komen
voordat het kan worden aangenomen (Barbarit, 2020).

De oorsprong van de laïcité
De term laïcité kwam naar voren tijdens de Franse
Revolutie. Het idee dat de laïcité onderdeel zou
moeten zijn van de Franse Republiek wordt in 1789
voor het eerst beschreven in La Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen (Verklaring van de Rechten
van de Mens en de Burger, red.). Met deze tekst werd
de Franse Republiek op het pad naar een scheiding
tussen Kerk en Staat gezet. Vanaf dit moment werd
ook vrijheid van religie erkend en werd religie gezien
als een privézaak (Moatti, 2004). In 1795 werd de  

LAÏCITÉ: ONDERWERP VAN
DE GRONDWET ÉN VAN

CONTROVERSE

Wat zegt de wet?
Laïcité houdt in dat staat en religie gescheiden zijn.
Door dit principe mogen Franse burgers niet worden
gediscrimineerd op basis van religie (Hussey, 2014).
In artikel 1 van de Grondwet van 4 oktober 1958
wordt het principe van een Franse Republiek die
laïque is, beschreven. Volgens dit wetsartikel is de
Franse Republiek onverdeelbaar, laïque,
democratisch en sociaal. Alle burgers zijn gelijk voor
de wet, er wordt geen onderscheid gemaakt op het
gebied van herkomst, ras of religie. De Franse
Republiek respecteert alle geloofsovertuigingen en
de organisatie is gedecentraliseerd (Ministère de la
Fonction Publique, z.d.).

Een belangrijk onderdeel van de Franse grondwet is de laïcité. In het Nederlands
bestaat er geen goede vertaling van dit woord. Het wordt soms vertaald met
secularisme, maar toch omvat deze term niet alles wat de laïcité inhoudt. Tot op de
dag van vandaag wordt er in de Franse Republiek veel waarde gehecht aan de laïcité,
maar de laïcité wordt ook regelmatig bekritiseerd. Wat is de laïcité precies en waarom
bekritiseert men dit principe? In dit artikel zal de laïcité worden behandeld door
middel van een informerend, een beschouwend en een opiniërend deel.
Tekst: Tessa van Wijk

Laïcité op school. Uit: Académie Orléans (z.d.).
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Opinie: herziening van de laïcité
Steeds vaker wordt de laïcité bekritiseerd. We kunnen
ons ook afvragen of een wet die dateert uit 1905 nog
wel relevant is: de Franse maatschappij is namelijk
veel veranderd de afgelopen honderd jaar. Zo focust
de wet uit 1905 op de scheiding tussen Kerk en Staat.
De focus ligt dus op het christendom. In dit aspect ligt
mijns inziens de kern van de problematiek rondom de
laïcité. De huidige Franse maatschappij is een stuk
diverser dan die uit 1905 en bevat veel meer religies.
Hoe kan een principe dat gebaseerd is op een
maatschappij die niet meer in zijn volledigheid bestaat
nog zo’n belangrijk onderdeel zijn van de Franse
Republiek? Wat mij betreft zou er altijd gestreefd
moeten worden naar de principes die ten grondslag
liggen aan de laïcité. Vrijheid van religie, vrijheid van
meningsuiting, gelijkheid en neutraliteit blijven altijd
enorm belangrijk. Echter, niet alle wetsartikelen over
de laïcité lijken deze principes te garanderen. Soms
lijkt het juist alsof bepaalde wetsartikelen averechts
werken en zorgen voor meer ongelijkheid en
discriminatie. Het lijkt mij daarom erg nuttig om de
laïcité te herzien en aan te passen aan de wereld zoals
wij die nu kennen.
 
Kortom, al sinds de Franse Revolutie is de laïcité een
belangrijk onderdeel van de Franse Republiek. Hoewel
de laïcité als doel heeft alle burgers gelijk te
behandelen, lijkt dit niet altijd het gevolg te zijn van
de wetsartikelen die hier betrekking op hebben. Zo
beschouwen meerdere mensen de laïcité als
discriminerend en bestaat de angst dat bepaalde
wetten zullen leiden tot verdeeldheid. We kunnen ons
dus afvragen in hoeverre de laïcité de republikeinse
waarden liberté, égalité, fraternité waarborgt.

Controverse: laïcité en verdeeldheid
Het principe van de laïcité roept ook controverse op.
Er zijn mensen die de laïcité discriminerend vinden.
De Algerijnse schrijver Boualem Sansal bekritiseert
de laïcité, volgens hem is de laïcité voor Franse
moslims onbegrijpelijk en choquerend. Ze zien de
laïcité als een bevel om hun religie te verlaten (De
Méritens, 2015). Deze controverse is ook aanwezig in
het onderwijs. Zoals eerder genoemd is het wettelijk
verboden voor leerlingen om tekens of kleding die
duidelijk hun religieuze overtuiging tonen, te
dragen.  Deze wet roept veel kritiek op bij Franse
moslims, aangezien moslima’s hierdoor geen
hoofddoek mogen dragen naar school. Het dragen
van een hoofddoek is erg belangrijk voor veel
moslima’s, maar omdat het een duidelijk teken van
religieuze overtuiging is, is het verboden (Killian,
2019 & Nicolas-Koch, 2014). Bovendien zien we de
problematiek rondom de laïcité en de Islam ook bij
het nieuwe wetsvoorstel waarmee de Franse politiek
wil strijden tegen het communitarisme en de radicale
Islam. Hoewel dit wetsvoorstel zich richt op de
radicale Islam, zijn er ook mensen die vrezen dat dit
een negatieve impact zal hebben op de Islam in het
algemeen. Zo is senator Patrick Kanner bang dat het
zal leiden tot stigmatisering van Franse moslims. Hij
vreest dat deze stigmatisering weer zal worden
uitgebuit door radicale moslims (Chabrout, 2020).
Oftewel, het wetsvoorstel zou volgens critici
averechts kunnen werken en juist kunnen zorgen
voor meer verdeeldheid in de Franse maatschappij.

Laïcité: onder constructie. Uit: Aurel (z.d.).
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Circuit de Barcelona-Catalunya
Aangezien er in 1950 nog geen Spaanse coureurs
meereden, stond er ook nog geen race in Spanje
op de kalender. De eerste race in Spanje werd
gereden in 1951. Dit gebeurde toen nog op het
Circuit Pedralbes , dat in een buitenwijk van
Barcelona ligt. Er hebben sinds 1951 vijf
verschillende Spaanse circuits op de kalender
gestaan, maar de bekendste is het Circuit de
Barcelona-Catalunya , waar sinds 1991 gereden
wordt (F1Destinations, 2020). Het circuit heeft
zijn bekendheid mede te danken aan het feit dat
de wintertesting hier wordt gedaan (het
verbeteren van de auto’s voor het volgende
seizoen, red.). Dit is tevens het circuit waar de
Nederlandse coureur Max Verstappen in 2016 zijn
eerste race won. Afgelopen seizoen werd de
Grand Prix van Spanje gewonnen door huidig
wereldkampioen en Mercedes-AMG Petronas
coureur Lewis Hamilton.

Geschiedenis Spaanse deelname
In het allereerste Formule 1-kampioenschap van
1950 was er nog geen enkele Spanjaard op de
baan te bekennen, maar inmiddels heeft de
Formule 1 door de jaren heen al vijftien
verschillende Spaanse coureurs geteld. De eersten
waren Juan Jover en Paco Godia, die samen in het
kampioenschap van 1951 reden (Spanish F1
Drivers & Statistics Overview, 2020). Ondanks dat
ze er al vroeg bij waren, hebben de Spanjaarden
lang moeten wachten op hun eerste overwinning:
deze kwam namelijk pas in 2003 bij de Grand Prix
van Hongarije waar Fernando Alonso de race wist
te winnen. Alonso is tot op de dag van vandaag de
succesvolste coureur die Spanje heeft gekend. De
coureur was actief van 2001 tot en met 2018, met
een pauze in 2002. Hij wist in deze tijd twee
kampioenschappen op zijn naam te schrijven,
namelijk in 2005 en 2006. In het aankomende
seizoen zal de Spanjaard een comeback maken bij
het team van Alpine, voorheen bekend als
Renault, waar hij zijn twee kampioenschappen
gewonnen heeft (RenaultSport, 2020). 

Seizoen van 2020 & 2021
In het afgelopen seizoen van 2020 reed Carlos
Sainz Jr. als enige Spaanse coureur mee in het
kampioenschap. De coureur, die sinds 2015
meerijdt in de sport, heeft in 2020 zijn werk bij
het team van McLaren Racing afgerond en zal
vanaf het aankomende seizoen voor het team van
Scuderia Ferrari gaan rijden (Ferrari, 2020). Ook
deze coureur heeft goed gepresteerd: hij heeft
meerdere podiumplekken weten te bemachtigen,
waarvan de eerste in 2019 bij de Grand Prix van
Brazilië. Tijdens het aankomende seizoen zullen
dus twee Spanjaarden meerijden: Carlos Sainz Jr.
en Fernando Alonso.

Ook voor het aankomende seizoen staat het
Circuit de Barcelona-Catalunya op de kalender.
Het belooft weer een spannend seizoen te
worden; zullen de Spanjaarden weer zo goed
weten te presteren als ze in het verleden hebben
gedaan?

Spanje: een land dat begon
zonder enige bekendheid
in de Formule 1, maar
inmiddels is uitgegroeid
tot misschien wel een van
de belangrijkste landen in
deze sport. In dit artikel
bekijken we hoe Spanje er
zijn debuut maakte en hoe
het land er vandaag de dag
voor staat.
Tekst: Cheyenne Winckers

¡ES EL DÍA DE
LA CARRERA!
Spanje in de Formule 1
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Fotoverantwoording v.b.n.o.: Carlos Sainz Jr. Uit: Formula 1
(2020); Circuit de Barcelona-Catalunya. Uit: Zoover (2013);
Fernando Alonso. Uit: De Standaard (2020).
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De winnaars van de beaujolaisbingo 2020 : (v.l.n.r.) Jeroen, Elise en Jop!

Afscheid van Daan als lid van
Dansworkshop tijdens de introductieweek

Uitgave Interlingua editie II 2019-2020Kookshow onder leiding vanFotoshoot voor editie I van de

Interlingua 2020-2021
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