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Lieve lezer,

Als  klein meisje was ik  alt i jd al  uren bezig om mijn eigen t i jdschrift  te  maken.  Ik  vouwde
wat blaadjes dubbel  en ging vervolgens drift ig  in de weer met het uitknippen van al lerlei
plaatjes,  om die vervolgens van mijn eigen teksten te voorzien.  Ik  ben dan ook
ongelofel i jk  trots dat ik  nu een jaar lang hoofdredacteur mag zi jn van een écht t i jdschrift
en ik  hoop dat jul l ie  deze edit ie  met veel  plezier  lezen.  De  Interl ingua  is  de afgelopen
jaren steeds verschenen,  dus wat is  er  nu extra bi jzonder aan deze edit ie?  Al lereerst  is
het feit  dat  jul l ie  deze edit ie  nu vast  kunnen houden al  speciaal:  de  Interl ingua  was er
nameli jk  bi jna niet  meer geweest.  Het hoeft  niet  onder stoelen of  banken gestoken te
worden dat er  gevochten is  voor ons bestaansrecht,  maar juist  hierdoor is  er  wel  een
redactie ontstaan die al les op al les wilde zetten om het tegendeel  te bewijzen:
de Interl ingua  is  wel  degeli jk  van toegevoegde waarde.  

De kersverse redactie was dan ook al  snel  bi j  elkaar,  de taakverdeling was duideli jk.  Ruby
heeft  zich met hart  en ziel  ingezet voor de opmaak,  Indra heeft  onze prachtige
commissiefoto en onze individuele portretten geschoten en Lisette,  Gabriël le  en Tessa
hebben de meest uiteenlopende,  doordachte artikelen verzorgd.  Daarnaast  wil  ik  ook
Justin,  Sjoerd,  Miguel  en Marieke bedanken,  die met hun buitenlandstukjes (pagina 28-
29)  en het interview (pagina 30-31)  ook hun steentje hebben bi jgedragen aan deze edit ie.
Niet  te vergeten zi jn ook al le  docenten en (oud-)studenten die hun medewerking
verleend hebben aan een interview of  hun favoriete quote,  huisdier  of  f i lmtip aan ons
bloot hebben gegeven:  bedankt al lemaal!  Dat dit  te veel  mensen zi jn om persoonli jk  te
bedanken,  zegt voor mij  genoeg:  er  is  echt l iefde voor de  Interl ingua  binnen zowel SV
¿Ouisí?  als  de afdeling.  

Het kon dan ook niet  anders dan dat deze edit ie  in het  teken zou staan van de l iefde.
Wees maar niet  bang,  we hebben er  niet  al leen maar Valenti jnsgezwijmel  in gestopt,  maar
we hebben het thema juist  zo breed mogeli jk  gehouden.  Liefde voor natuurl i jk  Frankri jk
en Spanje,  maar ook l iefde voor Nijmegen,  voor Ouisí ,  voor muziek,  l i teratuur of  eten,  het
heeft  al lemaal  zi jn plekje gekregen in deze edit ie.  Ook hebben we buiten ons eigen
format gekeken:  de  Interl ingua  is  nu bi jvoorbeeld ook te vinden op YouTube en Spotify
(voor de QR-code,  zie  pagina 33)  en ook via Instagram en Whatsapp vragen we jul l ie  nu
regelmatig om input.  Zodat de  Interl ingua  niet  al leen van de redactie is ,  maar van ons
allemaal.  

Veel  leesplezier  gewenst,

Voorwoord

Amber Smits
Hoofdredactrice Interlingua

 INTERLINGUA I -  2019-2020 - 3



Even voorstellen...
Redactie Interlingua 2019-2020

Bonjour!  Mijn naam is  Amber,  ik  ben twintig jaar  oud en
tweedejaars Franse Taal  en Cultuur en Nederlandse Taal
en Cultuur.  Ik  ben graag met vrienden en famil ie  en ik
houd van lekker eten,  lezen,  (vals)  z ingen en bovenal  van
het Eurovisie Songfestival.

Amber Smits

Hee! Ik  ben Ruby,  21 jaar oud.  Ik  ben na de Bachelor
Spaanse Taal  en Cultuur begonnen aan de MA Tourism and
Culture.  Jull ie  kunnen mij  ook kennen als  de secretaris
van SV ¿Ouisí?.  Ik  hou van katten,  eten en f i lms ki jken.

Ruby-Lee van Lierop

Hoi,  ik  ben Tessa.  Ik  ben 20 jaar oud en tweedejaars
Franse Taal  en Cultuur.  Mijn vri je  besteed ik graag aan
bakken,  LP's  draaien en aan lezen,  wanneer ik  een keer
niet  bezig ben in een boek voor de studie.

Tessa van Wijk

Ik  ben Lisette,  21 jaar oud,  tweedejaars Spaans,  een
kerstkindje en een  mix van nationaliteiten.  Ik  woon in
Nijmegen samen met mijn vriend Maurits  en onze kat
Mushu.  Ik  speel  graag piano en ik  kook en bak graag.  Ik
heb een passie voor reizen,  muziek en lekker eten.

Lisette Tseng

Bonjour!  Ik  ben Gabriël le,  ik  ben 21 jaar oud en
tweedejaars Frans.  Ik  houd van lezen,  muziek (natuurl i jk
ook Franse!)  en ik  zing graag.  Verder vind ik  het leuk om
iets creatiefs  te doen en te wandelen met mijn l ieve corgi,
Pluk.

Gabriëlle Kamphuis

Hoi,  mijn naam is  Indra.  Ik  ben 19 jaar oud en studeer
Franse Taal  en Cultuur.  Naast  mijn studie besteed ik graag
ti jd aan dansen,  fotograferen en al lerlei  creatieve
bezigheden.

Indra van Leersum
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Sevilla is misschien wel de bekendste stad van Andalusië. Het is
een historische stad met een unieke cultuur en buitengewone
architectuur. Zo staat de stad bekend om zijn flamencoclubs,
barokke kerken, paleizen in Mudéjarstijl  en de enorme gotische
kathedraal  Catedral de Santa María de la Sede .  Bovendien heeft
de stad ook de volgende   romantische plekjes die zeker een
bezoekje waard zijn:

Tekst: Lisette Tseng

La capital del sur de España:
descubra el dinámico tesoro
escondido de Andalucía

Sevilla
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Plaza de España
Plaza de España   is een enorm plein in het
park  María Luisa.  De keramieken tegeltjes, de
minikanalen, de bruggen in Venetiaanse stijl  en
de fontein maken het plein zo indrukwekkend.
Bovendien kun je voor slechts €6 een
romantisch boottochtje maken op de kanalen
(Lonely Planet ,  2017).

Parque de María Luisa
Parque de María Luisa   is een groot park waarin
onder andere het Plaza de España zich bevindt.
Het is een groene oase met de mooiste
bloemen, vijvers, fonteintjes en bruggetjes.
Maak een romantische wandeling door het park
of ga lekker picknicken met je geliefde, familie
of vrienden. Tip: bezoek het prieeltje aan het
water (Stralend Sevilla, 2018).

Real Alcázar
Real Alcázar  is een paleizencomplex met zowel
een christelijke als een Mudéjar architectuur.
Mudéjar was vroeger de benaming voor de
moslims die in Spanje leefden, maar dit is ook
de benaming voor de stijl  van hun kunst en
architectuur. Het paleizencomplex was
oorspronkelijk gebouwd als fort in 913, maar in
de veertiende eeuw heeft koning Pedro
het  Palacio de Don Pedro  erbij laten bouwen.
Ook is de bekende serie  Game of Thrones   deels
opgenomen in het Alcázar. Breng een bezoekje
aan het Patio de las Doncellas   in het hart van het
paleis en maak een wandeling door de
romantische tuinen (Lonely Planet ,  2017).

Las Setas
Las Setas   betekent letterlijk ‘de paddenstoelen’.
Dit gebouw is een 30 meter hoog
architectonisch meesterwerk, ontworpen als een
enorm zonnescherm door de Duitse architect
Jürgen Mayer H. Bovenop het honingraat
gestructureerde dak kun je genieten van een
prachtig uitzicht over de stad. Je kunt  Las
Setas   ook ’s avonds bezoeken voor een nog
romantischer uitzicht (Lonely  Planet ,  2017).

Fotoverantwoording v.l.n.r. :  Plaza de España. Uit:
Francisco Colinet, Culturetrip (2016); Patio de las

Doncellas. Uit: Miruna Corneanu, Veebrant (2016);
Het prieeltje in Parque de María Luisa. Uit: Manuel

Ramallo, GoEuro (z.d.); Las Setas. Uit: Primavera
en Sevilla (2012).

Romantische plekjes in Sevilla



Wat is er nu romantischer dan een bezoek aan een prachtige
Franse stad? Op een kleine vijf uur rijden van Nijmegen ligt de
Franse stad Nancy: perfect voor een weekendje weg. Om het
beste van dit weekend te kunnen maken, worden hieronder een
aantal bezienswaardigheden genoemd die onmisbaar zijn bij een
bezoek aan deze stad.

Tekst:  Tessa van Wijk 

Van prachtige architectuur 
tot rustgevende natuur: 
Nancy heeft het allemaal
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Nancy

Place Stanislas
Place Stanislas  is zonder twijfel het mooiste
plein van Nancy. Het plein is vernoemd naar
Stanislaw Leszczynski, koning van Polen en
hertog van Lotharingen. Vanaf zijn aankomst in
Nancy heeft hij veel invloed gehad op de stad en
haar prachtige architectuur. Dit plein liet hij
creëren ter ere van zijn schoonzoon, de Franse
koning Louis XV. In de symmetrische opstelling
van het plein zien we duidelijk het classicisme
terug. Met zijn klassieke gebouwen en gouden
poorten is het dé perfecte romantische
gelegenheid om een drankje te drinken op een
van de terrassen op het plein (Nancy office de
tourisme ,  z.d.).

Brasserie Excelsior
In Nancy kun je verspreid over de stad allerlei
elementen van de Art Nouveau tegenkomen. Zo
zijn er meerdere gebouwen die aspecten
hiervan in de architectuur verwerkt hebben. Een
goed voorbeeld hiervan is Brasserie Excelsior,
sinds 1911 onderdeel van de stad en in 1976
bestempeld als historisch monument.   De
brasserie heeft prachtige hoge plafonds en
sfeervolle verlichting. Dit is dus een onmisbare
bezienswaardigheid voor liefhebbers van Art
Nouveau die op een prachtige plek even een
bakje koffie willen drinken (Excelsior Nancy ,
z.d.).

La porte de la Citadelle & la porte de la Craffe
Net als veel andere steden, was ook Nancy
vroeger omringd door een stadsmuur die zorgde
voor meer veiligheid in de stad. In Nancy zijn er
dan ook meerdere plekken waar men de resten
van deze stadsmuur nog kan zien, zoals bij twee
oude stadspoorten: La porte de la Citadelle
(gebouwd in de zeventiende eeuw) en La porte
de la Craffe  (gebouwd tijdens de veertiende en
vijftiende eeuw). Bovendien is La Porte de la
Craffe het oudste monument van het historisch
centrum van Nancy. Deze poorten verdienen
dus zeker een bezoekje wanneer je naar Nancy
gaat (Tourisme Lorraine ,  z.d.).

Parc de la Pépinière
Naast veel mooie gebouwen beschikt Nancy ook
nog eens over een prachtig park in het centrum
van de stad: Le Parc de la Pépinière.  In 1765 gaf
Stanislaw Leszczynski opdracht tot het maken
van dit park en in 1835 werd het park gekocht
door de stad, die het vervolgens heeft geopend
voor het publiek. Het park is bereikbaar via de
gouden poorten van La Fontaine d’Amphitrite op
het Place Stanislas. In het park kan men een
prachtig muziekpaviljoen vinden dat dateert uit
de negentiende eeuw (French Moments ,  z.d.).

Fotoverantwoording v.l.n.r.: Place Stanislas; Brasserie Excelsior; Uit: Excelsior Nancy (z.d.).;  Porte de la Craffe.
Uit: M. Pagano (2014); Kiosque Mozart. Uit: French Moments (2012).



“Waarom zijn hier eigenlijk zoveel kastelen?”, vroeg ik mij af
toen ik afgelopen zomer op vakantie was in de Loirevallei.
Overal waar we kwamen, verschenen de prachtigste châteaux .
Verspreid over de hele streek zijn het er meer dan 300 (Matei,
2017). Een aantal bekende voorbeelden zijn Amboise, Saumur en
natuurlijk Chambord. Hoe zijn deze kastelen ontstaan en hoe
hebben ze zich ontwikkeld in de loop der tijd? Ik ging op
onderzoek uit.

Tekst:  Gabriëlle Kamphuis 

Romantische kastelen uit  een ver verleden
Een duik in de geschiedenis van de Franse aristocratie.

Vanwege de vruchtbare grond en de rivier was
de Loirestreek al tijdens de Romeinse
heerschappij in Gallië belangrijk voor het
transport en de handel. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de stad Amboise, die bezet was door
Romeinse legioenen. Volgens de overlevering
was Julius Caesar zelf onder de indruk van dit
oppidum.  De eerste burchten werden gebouwd
in de negende eeuw, ter bescherming tegen de
Vikingen. De ligging aan de rivier in het Loiredal
was hiervoor ideaal: de burchten werden
gebouwd op heuvels met uitzicht op zowel land
als water. In de elfde eeuw werden vervolgens
de muren versterkt en werden er slotgrachten
aangelegd (Amboise  Château  Royal ,  z.d.).

Frankrijk, was de Loirevallei erg belangrijk.
Aangezien er een grens lag tussen Engels en
Frans gebied, werd er veel gevochten. Na de
Franse overwinning vestigde koning Karel VII
zich in de kastelen van Loches en Chinon (Lonely
Planet ,  2017). Hierna begonnen steeds meer
edelen en koningen zich te vestigen in het
gebied, zo ook de opvolgers van Karel VII. Veel
van deze edelen kochten vervallen kastelen, om
deze vervolgens geïnspireerd door de
Renaissance te renoveren. Ook koning François I
(1494-1547) was een groot liefhebber van de
nieuwe kunstvormen die deze stroming met zich
meebracht. Na zijn kindertijd in het kasteel van
Amboise maakte hij een reis naar Italië en toen
hij terugkeerde was hij erg geïnspireerd door de
goût italien.  Hij nodigde regelmatig Italiaanse
kunstenaars uit, zo ook Leonardo da Vinci
(Amboise Château Royal ,  z.d.). Daarnaast wilde
hij zijn macht vereeuwigen in een nieuw, enorm
kasteel: het kasteel van Chambord. Zelf heeft hij
er maar een paar weken doorgebracht; het was
bedoeld als toonbeeld van macht. Pas in de tijd

Vroege geschiedenis: Romeinen en Vikingen
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Middeleeuwen en Renaissance
Tijdens de Honderdjarige Oorlog (1337-1453),
een reeks oorlogen tussen Engeland en

 Château de Saumur (2019).Amboise. Uit: Amboise Château Royal (z.d.).



van Lodewijk XIV verbleef de koninklijke familie
er af en toe (Chambord ,  z.d.). Nadat François I in
1528 had afgekondigd dat Parijs vanaf dat
moment weer het politieke centrum van het
land zou worden (hiervoor was dit Tours),
besteedde een groot deel van de Franse adel
toch nog steeds het liefst zijn tijd in de Jardin de
la France.

Ancien Régime
Toen Lodewijk XIV aan de macht was en hij het
kasteel van Versailles had gebouwd, wilde hij de
hoge adel zo dicht mogelijk bij zich hebben,
zodat hij meer invloed en controle op hen kon
uitoefenen. Sommige edelen konden echter
door hun goede band met de koning kastelen
blijven bouwen of renoveren in de Loirestreek.
Zelf verbleef de koning er geregeld met zijn
hofhouding. Zo maakte hij het kasteel van
Chambord af en ging hij vaak jagen in de bossen
bij het kasteel. Ook werd tijdens een verblijf in
Chambord Le Bourgeois Gentilhomme  van
Molière voor het eerst uitgevoerd (Chambord ,
z.d.). Ook liet de koning mensen opsluiten in de
regio: een aantal kastelen, waaronder Amboise
en Saumur, werden in de zeventiende en
achttiende eeuw gebruikt als gevangenis
(Amboise Château Royal ,  z.d., Château de Saumur ,
z.d.).

Franse revolutie
Tijdens de Franse Revolutie wilden de
revolutionairen alle symbolen van de monarchie
vernietigen. De meest voor de hand liggende
bouwwerken waren kerken en kastelen,
aangezien de kerk en de koning de macht in
handen hadden. De kastelen in de Loirevallei
bleven niet gespaard en veel van hun bewoners
werden veroordeeld tot de guillotine. Er werd
geplunderd en vernield, ook in Chambord en
Amboise. In Chambord werd het château
geplunderd en de meubels werden verkocht.
Het  gebouw zelf bleef echter behouden
(Chambord ,  z.d.). Aan het eind van de revolutie
werd het meubilair van het kasteel van Amboise
ingenomen om een kazerne en een gevangenis
van het kasteel te maken. Veel schilderijen,
beelden en serviesgoed verdwenen (Amboise
Château Royal ,  z.d.). Het château van Saumur
bleef gespaard (Château de Saumur ,  z.d.).
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Napoleon
Na de revolutie verkeerden veel kastelen in
slechte staat. Iemand die een rol speelde in het
renoveren van deze châteaux, was Napoleon
Bonaparte. Zo gaf hij het kasteel van Amboise
aan senator Roger Ducos, die hem had geholpen

om aan de macht te komen. Ducos knapte
vervolgens delen van het kasteel op. Dit werkte
echter niet altijd: toen hij het kasteel van
Chambord aan maarschalk Berthier schonk,
wilde deze er zo snel mogelijk weer vanaf
vanwege de slechte staat van het gebouw. Ook
het kasteel van Saumur werd gered door
Napoleon: het kasteel was in zo’n slechte staat
dat hij bedacht om het op te knappen en tot
staatsgevangenis te maken. Door de snel
veranderende politieke situatie werden de
plannen echter gewijzigd: het kasteel werd een
opslagplaats voor wapens en munitie.

Monumenten
In de jaren hierna, toen er meer aandacht was
voor de historische waarde van deze gebouwen,
werden ze beter gerenoveerd. Veel kastelen
kregen in de negentiende eeuw een
monumentstatus. Nadat in de Tweede
Wereldoorlog een groot deel van de châteaux

was gebombardeerd, werden deze zo goed als
het kon gerestaureerd (Château de Saumur ,  z.d.,
Amboise Château Royal ,  z.d.). Sinds 2000 staat de
Loirevallei op de UNESCO Werelderfgoedlijst
(UNESCO, z.d.).

Romantisch?
Er bestaan duidelijke verschillen in de
ontstaansgeschiedenis van de talrijke kastelen
in het Loiredal. Sommige kastelen zijn
aanzienlijk ouder dan andere: Amboise is
bijvoorbeeld ouder dan Saumur en Chambord.
Vooral het laatste is meer gebouwd als
pronkstuk van de koning, dan dat het
eeuwenlang gegroeid is tot een groots kasteel.
Desalniettemin is het bij ieder château
interessant om je meer te kunnen inleven in zijn
geschiedenis. Wanneer je namelijk nu deze
kastelen bezoekt, l i jken ze vooral
sprookjesachtig en romantisch, maar ze kennen
bovenal stuk voor stuk een rijke historie.

Chambord. Uit: Chambord (z.d.).



TIPS DOOR ¿OUISÍ? FILMS & SERIES

BON D I EU EN BON D I EU 2

Problematiek rond discriminatie en racisme wordt op een

treffende, maar luchtige en humoristische manier

weergegeven. Echt een aanrader!

Tip van Gabriëlle

D I X  POUR CENT

Erg grappig, een goed plot en zeer verslavend.

Tip van Ilse

Au Service de la France is 

echt heel grappig.

 

- tip van Miriam

DEMA I N  TOUT COMMENCE

Vrolijke film met een ontroerend randje. De

hoofdrol wordt vertolkt door Omar Sy, dus

waarom zou je niet kijken?

Tip van Ruby

L E  CHALET
 & LA MANTE

Twee thriller-/misdaadseries met een goede

verhaallijn en een plot dat echt verrast!

Tips van Amber

TES I S

No quise mirar, pero al final miré…. Tesis

houdt je op het puntje van je stoel.

Hoofdpersoon Ana heeft een fascinatie voor

geweld en besluit hierover haar scriptie te

schrijven. Ze krijgt een snuff movie in handen

en vanaf dat moment wordt ze heen en weer

geslingerd tussen afkeer, wetenschappelijke

interesse en zelfs verlangen. Wat is precies

de rol van medestudenten Chema en Bosco?

In de openings- en slotscène bekritiseert

Amenábar op magistrale wijze de

voyeuristische neiging van de mens, feitelijk

door niet te laten zien wat we willen zien. Kijk

deze film niet alleen ;). 

Tip van Marly Nas

LA FORÊT

Toffe Franse serie!!! Een misdaadserie die je gewoon

verder wilt blijven kijken. Spanning en sensatie. Dikke

aanrader dus! 

 

Tip van Daan

CONTRAT I EMPO

Niet alleen is 'Contratiempo' een spannende film, 

het heeft ook nog eens een goede verhaallijn en

het plot is zeer verrassend.
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RA I D  D I NGUE

Waarom? Films van Dany Boon

zijn altijd goed en heel grappig.

Tip van Marit

P LAN COEUR
Omdat het een lekker luchtige,

grappige serie is, ideaal voor lekker

ontspannen op de bank na een

drukke dag.

Tip van Tessa

FATAL

Film over een rapper die miljoenen waard is, maar dit

allemaal verliest omdat een nieuwe generatie

hiphopartiesten om de hoek komt kijken. Hij is

genoodzaakt om zichzelf te herontdekken in het dorp

waar hij opgroeide, in de Savoie. 

De film bevat veel humor en absurditeit, wat het

zeker de moeite waard maakt om te kijken.

Tip van Quinten

Tip van Bart

EL AUTOR

Geweldige film over een

aspirant-schrijver.

LE P R ÉNOM

Een film vol drama en humor,

zoals je dat gewend bent van

het theater. Vincent (Patrick

Bruel) wordt voor het eerst

vader. Tijdens een etentje bij

zijn zus en zijn zwager ontmoet

hij zijn jeugdvriend Claude, maar

niet alles loopt volgens plan.

Tips van Marine Pedehour

POL I SSE

Een film die de waarheid niet

schuwt: verdriet, pijn, onrecht,

incest, geweld, mishandeling,

machtsmisbruik en verwaarlozing,

het komt allemaal aan bod. De

politieagenten die zich ontfermen

over de jeugd komen dit elke dag

tegen.

LE GAM IN AU VÉLO 

Ik houd ervan om films te kijken zonder dat ik van tevoren

weet waar het over gaat. Zo blijft in ieder geval het

verrassingseffect overeind. 'Le Gamin au vélo' uit 2011 van

de Belgische broers Dardenne was zo’n verrassing. Ik was

flabbergasted, zowel door het onderwerp als de

acteerprestaties van de ‘gamin’ en bovenal van Cécile de

France, die ik hier voor het eerst heb zien acteren. Wat een rol!

Tip van Marc Smeets
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Cavia’s & 
koeienharten,

Allereerst is Peru een land met een grote
biodiversiteit. Zo heeft het land 28 van de 32
verschillende type klimaten die we kennen (MLP
Team, 2016). Daardoor kunnen er een heleboel
verschillende plantaardige producten groeien.
Hierdoor heeft Peru een grote diversiteit aan
ingrediënten. Van de 5.000 aardappelsoorten
die er zijn, komen er 3.000 uit Peru en ook
hebben ze in het land meer dan 50 soorten maïs
(Ter Veld, 2018). Door het tropische klimaat
groeien er ook veel verschillende soorten fruit
die we hier in Nederland niet zo snel vinden in
de supermarkt. Een paar fruitsoorten waar wij
Nederlanders waarschijnlijk nooit van hebben
gehoord, zijn lucuma ,  granadilla ,  chirimoya ,
guanabana ,  en pacay  .  Ook heeft het land naast
gele bananen ook rode exemplaren en zijn de
mango’s en avocado’s veel groter dan degene
die je bij ons in de supermarkt vindt. Het is een
land met een oneindigheid aan diverse
plantaardige producten.
Peru is dus rijk aan ingrediënten die in het land
groeien. Er zijn ingrediënten die we nu in 

een lekkernij van ’s
werelds beste
culinaire plek

Liefde gaat door de maag. Dit is wellicht een van de mooiste uitspraken over
liefde. Eten is namelijk niet alleen essentieel om in leven te blijven, maar men
kan er ook enorm van genieten. Ook is eten een belangrijk onderdeel voor de
cultuur van een land. Zo staat Spanje bekend om zijn paella en Frankrijk
bijvoorbeeld om zijn escargots. Ondanks dat smaken verschillen, is men het
erover eens dat er één land is met het allerlekkerste eten in de wereld en dat
land is Peru. Peru heeft eind 2018 namelijk voor de 7e keer op rij de prijs
gewonnen voor de beste culinaire locatie in de wereld (Maglione, 2019). Bereid
je daarom  voor op een reis door de Peruaanse keuken.

Tekst: Lisette Tseng

Europa kennen doordat de Spanjaarden deze uit
Peru hebben meegebracht. Zo hebben
aardappels, maïs, tomaten en quinoa hun
oorsprong in Peru (Michelin guide ,  2017). Echter
hebben de Spanjaarden juist rijst, graan en
vlees van koeien, varkens en kippen
geïntroduceerd bij het inheemse volk in Peru. In
de jaren 1800 kwamen er Chinese en Japanse
immigranten naar Peru om te werken en zij
brachten ook hun eigen culinaire tradities met
zich mee. Zo hebben de Chinezen gember,
sojasaus en wok geïntroduceerd en de
Japanners hun bekende sashimi (The  Roo  Sisters ,
2015). De Chinese en Japanse invloeden hebben
uiteindelijk geleid tot de Chifa  en Nikkei  cuisine.
De eerste is een mix van Chinees en Peruaans
eten en de tweede van Japans en Peruaans eten
(Kennedy & Vandenberg, 2019). Verder gebruikt
Peru in zijn eigen keuken ook veel superfoods
zoals vele soorten fruit, paarse maïs, quinoa, vis
en vele soorten pepers. Erg belangrijk voor het
Peruaanse eten zijn de pepers, omdat deze veel
smaak geven. Een paar van de meest gebruikte
pepers zijn aji amarillo ,  aji panca ,  aji l imo  en
rocoto  (Promperu, z.d.). De Peruaanse keuken
gebruikt dus veel van eigen grond, maar heeft
ook veel invloeden uit andere landen.

Invloed van eigen land en andere
landen op de Peruaanse keuken

Chirimoya. Uit: Gastronomía (2019). 
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Omdat het Peruaanse eten sterk afhangt van wat
er in de omgeving groeit, heeft elke streek in het
land ook zijn eigen specialiteiten en gerechten.
Er zijn zes verschillende cuisines in Peru
gebaseerd op de streek, dit zijn de   Amazone,
Andes, Arequipa, Lima, Noordkust en Novo-
Andes cuisines (Promperu ,  z.d.). Een paar van de
bekendste Peruaanse gerechten zijn ceviche ,
lomo saltado, aji de gallina, papa a la huancaína ,
cuy  en causa.  Ceviche is het meest bekend en is
een gerecht dat vooral aan de kust wordt
gegeten. Het wordt klaargemaakt door rauwe
witte vis te garen in limoensap. Verder horen er
nog rode ui, hete pepers, wat zout en eventueel
koriander bij.
Het is een erg verfrissend gerecht en ook erg
gezond. Lomo saltado is een gerecht met
Chinese invloed. Het zijn dunne reepjes biefstuk
gemarineerd in sojasaus en gewokt samen met
ui, tomaat, aji amarillo en koriander. Op het
laatst worden er nog frietjes in gemengd en
wordt het gegeten met rijst. Aji de gallina is een
gerecht dat bestaat uit kleine gescheurde stukjes
kip in een dikke saus. In de saus zitten onder
andere de smaakmakers kurkuma en aji
amarillo. Papa a la Huancaína bestaat uit plakjes
aardappel met een dikke, romige saus. De saus
wordt klaargemaakt met roomkaas, aji amarillo,
knoflook, koffiemelk, limoensap en crackers. Het
klinkt als een rare combinatie van ingrediënten,
maar het is erg lekker. Bij cuy trekken de meeste
mensen een gek gezicht, dit is namelijk cavia.
Cuy wordt vooral in de Andes gegeten, waar het
als tweede populairste vleessoort gegeten wordt
(alpaca staat op nummer één). Als laatste is
causa ook nog een bekend Peruaans gerecht. Er
zijn veel verschillende varianten, maar de
bekendste is causa  l imeña.  Het kan ook op
verschillende manieren geserveerd worden,
maar meestal worden er verschillende lagen op
elkaar gedekt als een soort taartje.

De bovenste en onderste laag zijn gepureerde
aardappels met limoensap, olie en een saus van
aji amarillo. Ertussen zit meestal tonijn, kip of
zalm gemengd met mayonaise (Eat Peru ,  2018).

Gerechten, streetfood, toetjes en
drankjes

Lomo saltado. Uit: Poor Man's Gourmet Kitchen (2016). 

Ceviche. Uit: Peruvian Food In Barcelona (2015).

Verder staat Peru ook bekend om zijn
streetfood. De cultuur van streetfood in Peru
leeft ieder uur van de dag. Er staan altijd wel
kraampjes op straat die iets te eten verkopen. Ze
verkopen zowel warme snacks als toetjes en
drankjes. Een paar bekende gerechten die op
straat verkocht worden zijn papas rellenas,
anticuchos, tamales, choclo con queso en
natuurlijk ceviche.

Papa rellena is gepureerde aardappel gevuld
met gehakt, ui, olijf en ei. Anticuchos is weer
zoiets waarvan Nederlanders misschien raar
opkijken, want anticuchos zijn gemarineerde
stukjes vlees van koeienhart gebarbecued op
een spiesje. In Peru is het echter erg populair
(Rivera, 2016). Verder worden tamales ook erg
veel verkocht op straat. Het is deeg gemaakt van
maïs dat gevuld is met stukjes kip of
varkensvlees en wordt gestoomd in bananen of
maïsbladeren. Choclo con queso is precies zoals
het klinkt. Het is maïskolf geserveerd met een
stuk kaas van de Andes. Verder worden er ook
toetjes verkocht zoals picarones ,  mazamorra
morada, arroz con leche  en alfajores.  Picarones
zijn een soort donuts gemaakt van pompoen en
zoete aardappel en wordt geserveerd met een
sausje gemaakt van gedroogde vijgenboom-
bladeren. Mazamorra morada is een soort gelei
gemaakt van paarse maïs en maïszetmeel. Het
wordt vaak in combinatie gegeten met arroz con
leche, wat rijstpudding is. Alfajores worden ook
op de straten van Peru verkocht net zoals in veel
andere landen in Zuid-Amerika. Het zijn
sandwichkoekjes met dulce de leche  ertussen of
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Topchefs en restaurants

Eén van de bekendste Peruaanse chefs is Gastón
Acurio. Hij heeft de Peruaanse keuken
geïntroduceerd aan de wereld samen met zijn
vrouw Astrid Acurio en hij is de meest
invloedrijke Peruaanse chef aller tijden (Eat Peru ,
2019).
 

Dat Peru het lekkerste eten ter wereld heeft is
dus onder andere te danken aan alle producten
die het land te bieden heeft dankzij de enorme
biodiversiteit, de invloeden van andere landen
en de toprestaurants en chefs die Peru tot zijn
beschikking heeft. De Peruaanse gerechten zijn
erg gevarieerd. Soms misschien een beetje apart
zoals de cavia’s en koeienharten, maar het eten
is erg belangrijk voor de Peruaanse cultuur. Eten
is iets dat mensen verenigt, iets waar we mooie
herinneringen aan overhouden, iets dat ons
opvrolijkt, iets dat ons gelukkig maakt.

zoals ze het in Peru noemen manjar blanco. Het
bekendste drankje in Peru is inca kola, een gele
frisdrank die daar populairder is dan Coca Cola.
Chicha morada  is ook nog een bekend drankje
dat wordt gemaakt van paarse maïs. Verder zijn
er nog veel andere drankjes te verkrijgen in Peru
die gemaakt worden van allerlei soorten
exotische vruchten (Eat Peru, 2019).

Chef Gastón Acurio. Uit: Misscelánea (2016).

Chicha morada. Uit: Civitates.

Picarones. Uit: Jason Varney, Epicurious (2013).
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Tenslotte heeft Peru een paar van de beste
restaurants die er zijn. In de lijst van de ’s
werelds 50 beste restaurants staan dePeruaanse
restaurants altijd in de top 10 en soms zelfs
helemaal bovenaan.

In de link hieronder staat een filmpje van hoe je
het Peruaanse gerecht Repollo saltado  maakt.
Het recept is voor 2-3 personen en wordt
geserveerd met rijst. 

https://youtu.be/uk_RM43eQks



Het XVIIe bestuur der SV ¿Ouisí?

 INTERLINGUA I -  2019-2020 - 15

Ik ben Renske Hamer en ik ben dit jaar voorzitter van het bestuur van ¿Ouisí?. Ik
kom uit Dinxperlo, een dorp in de Achterhoek, maar ik woon inmiddels al
tweeënhalf jaar in Nijmegen. Ik ben 21 jaar en ik heb eerst Spaanse taal en cultuur
gestudeerd, maar ben nu bezig met de master General Linguistics. In deze master
heb ik gelukkig nog steeds veel cursussen die met de Spaanse taal te maken
hebben. In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral voetbal heb ik veel gedaan. Toch
houd ik er ook van om gewoon rustig op de bank een serie te kijken. Als voorzitter
ben ik het gezicht van de vereniging en houd ik het overzicht over alle zaken die er
binnen de vereniging spelen. Andere, wat specifiekere taken als voorzitter zijn dat
ik bijvoorbeeld de ALV’s presenteer en dat ik de praatjes op de constitutieborrels
houd. Ik heb ervoor gekozen om bestuur te worden, omdat ik nieuwsgierig was
naar wat het inhield en ik het altijd leuk heb gevonden om naar activiteiten van
¿Ouisí? te gaan.

Mijn naam is Ruby-Lee van Lierop en ik ben de secretaris van het XVIIe bestuur
der SV ¿Ouisí?. Ik ben nu 21 jaar oud en woon in de binnenstad van Nijmegen. In
de weekenden vind ik het leuk om uitstapjes naar andere steden te maken,
bijvoorbeeld om musea te bezoeken. Daarnaast ben ik een enorme filmfan, dus ik
breng heel wat tijd in de bioscoop door. Na mijn Bachelor Spaanse Taal en Cultuur
ben ik begonnen aan de Master Tourism and Culture, daar heb ik het erg naar
mijn zin. Dit jaar doe ik een bestuursjaar bij SV ¿Ouisí?. Als secretaris zorg ik voor
de promotie van activiteiten op Facebook en Instagram, en ik houd de website van
de vereniging up-to-date. Ook ontvangen jullie iedere maand de ledenmail die ik
zorgvuldig opstel. Tijdens vergaderingen en ALV's zul je mij achter mijn laptop
vinden: dan notuleer ik wat er gezegd wordt zodat we bijvoorbeeld suggesties,
opmerkingen en vragen van leden terug kunnen lezen. Ook bij eventuele
onduidelijkheden kunnen we hierop terugvallen. Dit jaar ontferm ik mij ook over
de vormgeving van de Interlingua. Ik wens je nog veel leesplezier en tot snel!

Mijn naam is Quinten Fennema en ik ben de penningmeester van het XVIIe
bestuur der SV ¿Ouisí?. Ik ben 22 jaar oud en ik woon inmiddels alweer een jaar in
Nijmegen. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om muziek te
maken. Ik ben in 2016 begonnen met mijn opleiding (Frans) en inmiddels ben ik
bezig met mijn vierde jaar van mijn bachelor die ik aan het einde van het jaar hoop
af te ronden. Hiernaast doe ik dus een bestuursjaar bij SV ¿Ouisí?. Als
Penningmeester ben ik verantwoordelijk voor alle financiën binnen de vereniging.
In het kort betekent dit dat ik de aankopen voor borrels en activiteiten regel, dat ik
zorg dat de inkomsten ook allemaal betaald worden en dat ik zorg voor het
financieel overzicht. Jullie krijgen normaal gesproken niet veel met mij te maken,
behalve tijdens onze ALV’s waar ik jullie inzicht geef in de financiën binnen de
vereniging en tijdens activiteiten waar entree wordt gevraagd. Naast mijn functie
als penningmeester, maak ik ook deel uit van de activiteitencommissie, waar ik als
voorzitter actief ben.



Liefde voor...
literatuur
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Tijdens de colleges is goed te merken hoe veel plezier docenten
in hun vak hebben. Wat heeft ervoor gezorgd dat ze zo bevlogen
zijn? In deze interviews met Maarten Steenmeijer en Alicia
Montoya wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Tekst: Gabriëlle Kamphuis

Waar komt uw liefde voor literatuur vandaan en hoe heeft deze zich ontwikkeld tot een carrière?

Maarten Steenmeijer
“Literatuur is een aparte manier van denken die je
nooit helemaal kunt verklaren. Er blijven altijd
dingen open, je bent nooit klaar met
interpreteren. Bovendien kruip je in het hoofd van
andere mensen. Je bent te gast in de wereld van
de schrijver.”

Maarten Steenmeijer
“We leven helaas in een wereld waarin van alles
aangetoond moet worden dat het nut heeft. Je
kunt dezelfde vraag ook stellen bij muziek. Heeft
muziek nut? Je kunt zeggen van wel, omdat muziek
mensen bij elkaar brengt en mensen een fijn
gevoel geeft. Iets dergelijks kun je ook over
literatuur zeggen. Literatuur zet mensen aan het
denken en geeft ze de gelegenheid om buiten hun
eigen horizon te kijken. Ook kom je met de best
mogelijke en meest precieze taal in contact.”

Maarten Steenmeijer
“Wat me heel levendig voor de geest staat, is dat ik
op mijn christelijke basisschool erg genoot van het
dagelijkse Bijbelverhaal. Misschien is het daar wel
begonnen. Op de middelbare school was ik weg
van alle taboedoorbrekende Nederlandse
literatuur van die tijd. Tijdens mijn studie had ik
veel tijd om door te blijven lezen en toen merkte ik
dat het lezen bij me hoorde. Tegen het einde van
mijn studie kwam ik in contact met uitgeverij
Meulenhoff, deze nodigde me uit om voor een
opnieuw opgericht literair tijdschrift te
werken,  Literair Paspoort.  Dat was een droom,
stukjes schrijven voor een tijdschrift. Korte tijd
later schreef ik recensies voor  Vrij Nederland   en
vertaalde ik romans en poëzie uit het Spaans. Pas
na een jaar of zeven ben ik weer de universiteit
binnengerold.”

Alicia Montoya
“De liefde voor literatuur is van kinds af aan
begonnen. Ik ben enig kind en we verhuisden vaak
toen ik klein was. Als je telkens in een nieuwe
omgeving terechtkomt, heb je toch altijd steun
aan boeken. Na een aantal omzwervingen ging ik
antropologie studeren in Amsterdam, waar ik een
bijvak Frans volgde omdat ik zo van lezen hield.
Gaandeweg is het omgeslagen en heb ik
antropologie laten vallen. Toen heb ik Frans
afgemaakt en is de liefde gegroeid, net als de
wens om er een carrière van te maken. Ik denk dat
het goed is om veel rond te kijken en de tijd te
nemen voordat je beslist wat je gaat doen.’ ’

Wat vindt u zo interessant aan literatuur?

Wat is volgens u het belang van literatuur en waarom is het nuttig om te bestuderen?

Alicia Montoya
“Het feit dat je een totaal andere wereld ingaat. Je
bent even helemaal weg en dat heeft een
transformatief effect. Wanneer je uit zo’n boek
komt, heb je het gevoel alsof je een tijdlang onder
water bent geweest. Dan kom je weer boven en
ben je net een ander mens. Dat is fantastisch.’ ’

Alicia Montoya
“Ik denk dat literatuur het allermenselijkst is wat
er bestaat. We vertellen continu verhalen. Deze
gebruiken we om onze wereld te begrijpen. We
worden allemaal verliefd, we hebben allemaal
liefdesverdriet en we gaan allemaal dood. Dat zijn
dingen waar echt geen "oplossing" voor is, maar
literatuur geeft ons toch een middel om daar mee
om te gaan en een plaats hieraan te geven in het
leven.’ ’



Alicia Montoya
“Toen ik in Amerika studeerde, lazen we de
Belijdenissen van Augustinus en dat blijft het boek
dat ik altijd naast mijn bed heb. Ik heb het nog niet
uit, ik doseer het omdat ik het zo geweldig vind dat
ik het niet uit wil krijgen. Ik ben zelf niet gelovig,
maar dit is een man die daar ontzettend in opgaat.
Dat vind ik erg fascinerend.’ ’

Alicia Montoya
“Er is een boek dat ik ooit ga schrijven. Het is een
boek over mijn oma, die van haar eigen leven een
soort roman heeft gemaakt. Ze heeft namelijk haar
identiteit veranderd en dat heb ik laat in mijn
eigen leven ontdekt. Daar wil ik het voor nu graag
bij laten, maar het boek wordt ooit geschreven.’ ’

Maarten Steenmeijer
“In mijn eerste jaar las ik gedichten van Rosalía de
Castro. Aangezien je dan nog bezig bent de taal te
leren is er vaak nog een taalbarrière, maar deze
gedichten begreep ik en vond ik mooi. Dat was
mijn eerste favoriet.”

Maarten Steenmeijer
“Ik heb ooit een dichtbundel gepubliceerd,  Dit is
niet Amerika.  Ik heb voor de gein ook weleens
samen met mijn vrouw geprobeerd om een
detective te schrijven, maar dit is niet gelukt. Het
is echt een kunst apart. Voor mij is het niet
weggelegd, maar ik ben geen gefrustreerde
romanschrijver hoor. Ik vind het heerlijk om te
schrijven wat ik wel kan schrijven, en er zijn
plannen genoeg.”

Welke boeken in de Spaanstalige/Franstalige literatuur zijn volgens u het meest overschat? 
En welke het meest onderschat?

Maarten Steenmeijer
“Mijn favoriete Spaanse roman is  La Regenta  van
Clarín. Het is in zo’n vileine, ironische stijl
geschreven. Dat is echt een boek waar zowel mijn
hart als mijn hoofd zich aan kan geven. Een voor
mij overschatte schrijver is Benito Pérez Galdós.
Hij wordt gezien als dé grote negentiende-eeuwse
schrijver van Spanje. Dat vind ik niet.”

Alicia Montoya
“Ik heb een persoonlijke hekel aan  Madame Bovary ,
dat weet iedereen. Ik begrijp in intellectuele zin
heel goed waarom het bijzonder is, maar ik durf te
zeggen dat het overschat wordt. Een heel recente
roman die onterecht over het hoofd wordt gezien
door de kritieken is  Le cénotaphe de Newton  van
Dominique Pagnier. Ik heb het recent gelezen en ik
vond het een geweldig boek.’ ’

Wat was tijdens uw studie uw favoriete boek?

Heeft u zelf weleens aspiraties gehad om een boek te schrijven?
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RUBY MET PEQUEÑA EN PIETA

MESSI, DE KAT VAN ALICIA MONTOYA

GABRIËLLE MET PLUK

LISETTE MET MUSHU
AMBER MET KATINKA

FAY MET LUCCA

TESSA MET WILLEM



huisdieren
LIEFDE VOOR...
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huisdieren

RUTGER MET DRACARYS II

NOUR MET MAX

INDRA MET JACK

MARINE PEDEHOUR MET LUCKY

SJENG, DE HOND VAN JOEP RENSKE MET PUCK



NijmegenNijmegen
Je staat er misschien niet zo vaak bij stil,  maar de stad waar je
studeert is er niet zomaar een: het is de oudste stad van
Nederland! Op de campus is er weinig van te zien, maar in de
binnenstad van Nijmegen zijn overal sporen te vinden van haar
rijke geschiedenis. De stad aan de Waal: waar verleden, heden en
toekomst hand in hand gaan.

Tekst:  Ruby-Lee van Lierop 

LIEFDE VOOR...
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Zo'n tweeduizend jaar geleden maakten de
Romeinen van deze heuvel aan de rivier een
bruisende nederzetting genaamd Ulpia
Noviomagus Batavorum.  Niet alleen de Romeinen,
maar ook keizer Karel de Grote heeft zijn stempel
op de stad gedrukt: hij maakte van zijn meest
noordelijk gelegen verblijfplaats een bloeiende
keizerstad. 

 Het ging Nijmegen in de geschiedenis echter
niet alleen maar voor de wind. Helaas heeft de
Tweede Wereldoorlog ook op onze mooie stad
zijn sporen nagelaten. Een groot deel van de
binnenstad werd namelijk tijdens het
bombardement door de geallieerden verwoest. 

 Overal in de stad kun je terug in de tijd. Met
een stadswandeling door het centrum en de
stadsparken kom je al gauw uit bij de
Valkhofkapel  en de Barbarossa-ruïne.  Let
tijdens het lopen ook eens op de grond:
herinneringsplaatjes door de stad vormen een
wandelroute langs de brandgrens van het
bombardement van 22 februari 1944
(IntoNijmegen ,  z.d.). 

Toen Nu
Tegenwoordig heeft Nijmegen het imago van
een bruisende studentenstad. Wist je
bijvoorbeeld dat Nijmegen de hoogste
terrasdichtheid van Nederland heeft
(IntoNijmegen)! Daarnaast hebben we een eigen
stadsbrouwerij in het centrum:  De Hemel .  Ook
kun je tot 's avonds laat terecht op en rondom
de Grote Markt ,  vol betaalbare (eet)cafés en
sfeervolle kroegen. 
 'Nimma' is een hippe stad met verborgen
parels in de binnenstad en creatieve
broedplaatsen net daarbuiten. Voor concerten
kun je terecht bij Doornroosje ,  gelegen net
naast het station. Alle genres komen aan bod,
dus voor ieder wat wils! Voor films, podium en
debat kun je de hele dag doorbrengen bij LUX ,
het grootste arthouse van Europa. Tenslotte
mogen we Cultuurspinnerij De Vasim niet
vergeten, bestaande uit een multifunctionele
evenementenhal die onderdak biedt aan   ruim
40 kunstenaars en culturele bedrijven
(IntoNijmegen ,  z.d.). 

Kortom, er valt buiten de colleges om genoeg te
beleven in onze mooie studentenstad!



Woordzoeker
bataven

benedenstad
bastei

grotemarkt
jacobskapel

kareldegrote
kelfkensbos

radboud
trajanus

valkhofburcht
vierdaagse

waag
waalbrug
wedren

kronenburgerpark
kruittoren

marienburgkapel
mariken

neerbosch
nijmegen
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Het verhaal over de geschiedenis van Nijmegen is
zowel in de open lucht als binnen terug te
vinden. In de vele musea die de stad rijk is, zie je
hoe de stad zich ontwikkeld heeft tot de stad die
het nu is. Zou je graag meer willen weten over de
boeiende geschiedenis van de oudste stad van
Nederland? Hieronder vind je mijn tips:

Voor de student die meer geïnteresseerd is in de
tegenwoordige tijd, heeft het hedendaagse
Nimma ook veel te bieden. In de binnenstad tref
je kunst en cultuur op iedere hoek van de straat.
Nijmegen is dan wel de oudste stad van
Nederland, maar zeker niet de saaiste! 
Mijn tips voor jullie:

-   De Bastei
-   St. Stevenskerk en -toren 
-   Infocentrum WO2 Nijmegen 
-   Het Valkhofmuseum
-   Kronenburgerpark

-   Stadsbrouwerij De Hemel 
-   (Eet)cafés aan De Grote Markt
-   Poppodium Doornroosje 
-   Arthouse LUX 
-   Cultuurspinnerij De Vasim

Fotoverantwoording v.l.n.r.: Kronenburgerpark. Uit: Zoom.nl (z.d.); St. Stevenskerk. Uit:
WelkominNijmegen.nl (2019); Grote Markt. Uit: TripAdvisor (z.d.); LUX Nijmegen. Uit: Wikipedia (2019)

Tips voor een dagje in Nijmegen



Marseille Gevaarlijkste stad van Europa of
verborgen parel?
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Marseille, een stad die bij de meeste mensen geen lieflijk imago
oproept. Marseille wordt ook wel ‘de stad van de misdaad’, ‘de
gangsterstad’ of ‘de gevaarlijkste stad van Europa’ genoemd.
Doen deze benamingen hun eer aan of kun je er prima een
weekje vertoeven? In dit artikel kijken we naar hoe de stad dit
imago verkregen heeft, houden we een kort pleidooi om de stad
toch vooral wél te bezoeken en geven we jullie nog wat tips mee
voor de trip die je uiteraard gaat boeken na het lezen van dit
artikel ;)

Tekst: Amber Smits

Om te achterhalen waar de negatieve
connotatie van de stad vandaan komt, moeten
we terug in de geschiedenis. Na de Eerste
Wereldoorlog was de Franse regering gebroken
en de industrie van de stad kapot, dit zou het
moment zijn geweest waarop de maffia in beeld
kwam (Nieuwsredactie, 2017). Vanuit Corsica
zou de maffia via de haven de stad binnen zijn
gekomen (Fijnaut & Paoli, p. 178) en zou
vervolgens een grote invloed hebben gehad op
zowel politici als politie. Vandaag de dag is de
maffia echter niet meer aanwezig, maar er is
nog wel sprake van een grote
drugsproblematiek. Er woedt een drugsoorlog in
de buitenwijken, die in 2012 aan meer dan
vijftien jongeren het leven kostte. Ook zou
Marseille met 800.000 inwoners bijna net zo
veel drugsgerelateerde moorden kennen als
New York met 8.000.000 inwoners (Windey,
2012). Doordat veel mensen in Marseille arm
zijn, voelen ze zich helaas genoodzaakt om
drugs te verkopen om in hun levensonderhoud
te kunnen voorzien. Dit betreft echter zo veel
mensen en groeperingen dat er dus een
drugsoorlog is ontstaan. Toch is het niet alleen
maar kommer en kwel in deze stad...

Oorzaak negatieve lading

Europese Culturele Hoofdstad 2013
In 2013 werd Marseille samen met Kosice
(Slowakije) uitgeroepen tot Europese Culturele
hoofdstad, vanwege de rijke geschiedenis die de
stad kent. Een jaar lang heeft de stad allerlei
culturele evenementen georganiseerd, die het
toerisme en de economie een ongelofelijke
boost hebben gegeven. Zo kwamen er in 2013
maar liefst 60% meer buitenlandse toeristen
naar de stad dan in het jaar ervoor en won de
stad in 2014 de Urbanism Award    voor ‘Europese
stad van 2014’ (Marseille.fr, z.d.). 

Uitzicht vanaf de Notre Dame de la Garde.

Voor Palais Longchamp.



Deze benoeming tot Europese Culturele
Hoofdstad heeft er ook voor gezorgd dat in de
aanloop naar dat jaar strengere politie-
maatregelen zijn getroffen en er scherper is
ingezet op het bestrijden van de
drugsproblematiek (Windey, 2012). Is het dus
toch de moeite waard om een bezoekje te
brengen aan deze enerverende stad?

Dit laatste is precies wat ik afgelopen zomer een
week gedaan heb met een vriendin. We hadden
via Airbnb een appartement gehuurd en we
hebben in een week tijd verschillende aspecten
van de stad verkend. Zo hebben we musea
bezocht, door verschillende wijken gewandeld
en hebben we de mooiste bouwwerken gezien.
Naast deze cultureel verantwoorde activiteiten
hebben we ook de stranden, de haven, de
parken en de vele restaurantjes verkend. Wij
hebben het ervaren als een prachtige stad met
een enorm rijke geschiedenis, maar ik snap wel
goed waarom Marseille negatieve gevoelens kan
oproepen bij mensen. Er is altijd wel iets te
doen, maar het broeit hierdoor ook en dit is
niet altijd positief. Op het grote plein breken
zomaar relletjes uit waar de politie hardhandig
op ingrijpt, restauranteigenaren rennen brutale
zwervers achterna om ze met stoelen te slaan
en je kunt als vrouw geen vijf minuten alleen
aan de kade zitten zonder dat er een schimmig
figuur naast je plaatsneemt (ja, dit is getest). Ik
kan niet zeggen dat ik me per se onveilig heb
gevoeld, maar dit heeft ongetwijfeld te maken
met het feit dat we vooral veel in de binnenstad
zijn gebleven en het nachtleven hebben
gemeden. Ik zou het je afraden als vrouw ’s
nachts in het donker de stad te verkennen of
een wandelingetje in de noordelijke
buitenwijken te maken. Dit is paradoxaal
genoeg ook meteen mijn pleidooi om het imago
van de stad op te krikken: in welke wereldstad
zou je het een vrouw wél aanraden ’s nachts in 

Een stad die nooit verveelt

haar eentje door ongure steegjes te lopen of op
pad te gaan in wijken waar zelfs de politie niet
meer komt? Precies. Natuurlijk moet je opletten
en ik zou zeker de grenzen niet opzoeken, maar
ik denk dat je de stad prima kunt bezoeken
wanneer je je een beetje inleest. Ik ben echt
verliefd geworden op de stad en wil er zeker
nog eens naar terug. In Marseille leven
ontzettend veel verschillende
bevolkingsgroepen samen en dat is wat je ook
voortdurend terugziet in de stad. Elke dag zijn
er optredens van allemaal verschillende
groepen mensen en het is prachtig om te zien
hoe deze groeperingen samensmelten. Zo waren
we in de  Jardin  du  Pharo  en daar waren
tienerjongens van allerlei verschillende culturen
aan het freerunnen in een speeltuintje. Niets
bankhangen met een joint, de jongens waren
lekker bezig en betrokken ook de jongere
kinderen in de speeltuin bij wat ze aan het doen
waren. Het zal echt niet altijd zo gaan, daar ben
ik me zeker van bewust, maar je kon er niet
anders dan met een glimlach naar kijken.

Hierbij mijn vijf grootste aanraders wanneer je een bezoek brengt aan de stad:

Kortom: wat mij betreft is Marseille zeker een verborgen parel, een stad die nooit verveelt. Een stad
waaraan onterecht nog een imago van vroeger kleeft, maar waar de situatie totaal anders is dan

honderd jaar terug. Pas een beetje op, lees je goed in en laat je vooral overvallen door de schoonheid
van deze unieke havenstad.
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  Palais Longchamp:  een prachtig gebouw waarin twee musea gehuisvest zijn, mét aanliggend park.
  MuCEM (Museum van Europese en Mediterrane beschavingen), gelegen op een prachtlocatie.  
  De basiliek Notre Dame de la Garde .  Een zware klim, maar de moeite dubbel en dwars waard. 
  Le Panier,  de oudste wijk van Frankrijk die is gesierd met de mooiste graffitikunstwerken. 
  Jardin du Pharo ,  een park met een prachtig uitzicht op de oude haven.

1.
2.
3.
4.
5.

Een van de vele graffitikunstwerken in Le Panier.



Lekkernijen met een geschiedenis:
de Franse patisserie

Om de oorsprong van de patisserie te vinden,
moeten we eerst helemaal terug naar de jonge
steentijd. Volgens Denis Hauchard, Professeur de
pâtisserie ,  heeft men waarschijnlijk in deze
periode het eerste ‘gebakje’ gemaakt, bestaande
uit bloem, melk en honing. De gebakjes werden
gebakken op stenen die verwarmd werden door
de zon. Deze vorm van gebakjes maken is echter
niet hetzelfde als de Franse patisserie die we nu
kennen. De patisserie is door de tijd heen erg
veranderd. Zo bevatten de gebakjes nu altijd
boter, ei en suiker, drie ingrediënten die men in
de jonge steentijd nog niet gebruikte (Hauchard,
z.d.).

Laten we beginnen met een definitie van wat
patisserie eigenlijk is. De Franse cuisine kent
namelijk meerdere bakkersberoepen, waaronder
dus de patisserie, maar bijvoorbeeld ook de
boulangerie. Wat is dan precies het verschil
tussen deze twee beroepen? Als men het heeft
over een boulangerie, wordt meestal het maken
en verkopen van broodachtige goederen, zoals
baguettes, bedoeld. Een boulangerie kan ook
patisserie verkopen, maar een patisserie
verkoopt alleen gebakjes en zoete lekkernijen.
Bij de patisserie komt ook meer creativiteit en
precisie kijken. Oftewel, in een boulangerie
koopt men eerder de standaard levensmiddelen,
zoals brood, terwijl men in een patisserie de
luxere, zoete, producten kan kopen (Bertereau,
2016).

De Franse patisserie, wie houdt er nou niet van haar lekkernijen? Zelf koop ik als ik in Frankrijk
ben altijd gelijk een zak Madeleines. Voor mij is dit iets wat onlosmakelijk verbonden is met
Frankrijk, en zonder Madeleines is voor mij de vakantie niet geslaagd. We vinden deze lekkernijen
echter niet alleen in Frankrijk, ook in Nederland komt men ze vaak tegen. Zo vinden we in de
Houtstraat in Nijmegen een winkel met macarons in de vitrine en hebben veel Nederlandse
restaurants crème brûlée op de kaart staan.

Tekst: Tessa van Wijk  

Bovendien gaat de Franse patisserie nog veel verder dan de lekkernijen in
de vitrine, het is een sport. Zo bestaan er in Frankrijk namelijk meerdere
wedstrijden om te bepalen wie de eervolle titel van beste patissier mag
dragen, zoals de Coupe du Monde de la Pâtisserie. Maar waar komt dit
geliefde onderdeel van de Franse cuisine eigenlijk vandaan? Wanneer is de
Franse patisserie ontstaan?

Wat is patisserie?

De oorsprong van de patisserie

Invloeden en veranderingen van de
patisserie
De moderne Franse patisserie ontstaat rond de
middeleeuwen, toen men is begonnen met een
onderscheid te maken tussen koks en
banketbakkers. Sindsdien komt de patisserie ook
vaak terug bij feestelijke gelegenheden, terwijl
de gebakjes eerst alleen te vinden waren bij
religieuze vieringen. In de loop der tijd heeft de
Franse patisserie ook veel verandering gekend
door de invloed van andere landen en hun
lekkernijen. Vooral de koninklijke huwelijken van
Franse koningen met buitenlandse bruiden
hebben gezorgd voor een grote invloed van
buitenlandse cuisines.
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Italiaanse invloeden zien we terug nadat
Catharina de Medici trouwde met Henri II. Zij l iet
Frankrijk kennismaken met ijsjes en soezendeeg.
Verder is er nog de invloed van Spanje in de
zeventiende eeuw door de introductie van
chocolade op het Franse hof door Anne
d’Autriche. (Explore France ,  2019). De croissant
werd pas populair vanaf 1770 in Parijs door de
invloed van de Oostenrijkse Marie-Antoinette na
haar huwelijk met Louis XVI (L'Univers de la
Pâtisserie ,  z.d.).

Na de negentiende eeuw is de patisserie niet
veel meer veranderd, maar nieuwe technieken
hebben wel nog gezorgd voor verbetering van de
patisserie en haar toegankelijkheid. In de
twintigste eeuw zorgt de beheersing van
temperatuur, bijvoorbeeld door middel van het
gebruik van koelkasten, voor een verbetering
van de kwaliteit en productiviteit van het
beroep. Door het gebruik van koelkasten konden
de gerechten beter worden bereid en bewaard.
Hierdoor werd de patisserie niet alleen
gemakkelijker voor de vakmensen, maar ook
toegankelijker voor de consumenten (Hauchard,
z.d.).

De Franse patisserie is dus niet van de ene op de
andere dag ontstaan. Het is een eeuwenoude
traditie die zeer veel verandering heeft
ondergaan door de eeuwen heen. Verder is de
Franse patisserie dus minder ‘Frans’ dan we
wellicht dachten. Veel landen, waaronder zelfs
Nederland, hebben namelijk hun stempel
gedrukt op deze Franse traditie. Hoewel, als we
een startpunt moeten nemen voor de patisserie
zoals we die nu kennen, ligt dit waarschijnlijk in
de negentiende eeuw in Frankrijk. Het beroep
heeft toen namelijk de grootste ontwikkelingen
doorgemaakt om te worden wat het nu is.

De werkelijke opkomst van de Franse patisserie
vond echter pas plaats in de negentiende eeuw.
In de negentiende eeuw werd de basis gelegd
voor de patisserie zoals we die nu kennen. Het
beroep werd beter gespecificeerd en verder
ontwikkeld, door middel van nieuwe technieken
en verbeterde recepten. Het is dan ook op dat
moment dat de grote, bekende patissiers zijn
ontstaan, die men in Frankrijk vandaag de dag
nog bij de naam kent. Verder heeft Antonin
Carême in 1828 ook Le pâtissier roya l
gepubliceerd, een werk dat erg belangrijk is
geweest voor de moderne patisserie en dat
onmisbaar is in de boekenkast van een goede
patissier (Hauchard, z.d.). Verder heeft
Nederland ook nog een belangrijke invloed
gehad op de ontwikkeling van de moderne
patisserie. Het was namelijk een Nederlander,
Konrad van Houten, die in 1828 het cacaopoeder
heeft ontwikkeld (L’Univers de la Pâtisserie ,  z.d.).

Het begin van de patisserie zoals we
die nu kennen

Foto: Library of Congress, (z.d.).

De invloed van moderne technieken op
de patisserie

Aangezien we nu allemaal honger hebben gekregen van dit artikel,
sluiten we af met een recept voor de heerlijke Biscuit Rose de Reims, ook

wel bekend als roze lange vingers (Koken met Karin, 2017).
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1: Verwarm de oven voor op 175 ˚C.
2: Splits de eieren boven twee kommen.
3: Klop de eiwitten tot ze stijf beginnen te worden.
4: Voeg 50 gram kristalsuiker toe, en klop tot mooie soepele pieken.
5: Doe de overige 50 gram kristalsuiker bij de eidooiers, samen met het uitgeschraapte vanillemerg (van
het halve vanillestokje) en 3 druppels rode kleurstof.
6: Klop een paar minuten tot een mooi dik mengsel.
7: Spatel het eiwit losjes, en niet te lang, door het roze mengsel.
8: Zeef bloem en zout boven het mengsel en spatel dit er ook luchtig en kort door.
9: Doe het mengsel in een spuitzak met gladde mond.
10: Spuit dikke streepjes van 10 cm lang op twee met bakpapier beklede bakplaten.
11: Bak de streepjes in 8-10 minuten gaar, zonder dat ze kleuren, anders verdwijnt de roze kleur.
12: Bestrooi de lange vingers meteen nadat ze uit de oven komen met poedersuiker.
13: Haal na 5 minuten de lange vingers voorzichtig van het bakpapier, en plaats ze op een rooster. 
14: Laat in de uitgeschakelde oven de lange vingers nog 5-10 minuten drogen en knapperig worden. (Let
op: de tijd kan bij deze stap per oven variëren)

Biscuit Rose de Reims

DE BEREIDING

INGREDIËNTEN (25-30 STUKS)

3 grote eieren 

100 gram fijne kristalsuiker

100 gram bloem

Een half vanillestokje

Een snufje zout

Rode levensmiddelenkleurstof

Poedersuiker (voor de garnering)
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14 februari, bij wie gaat er dan geen lampje branden?
Tegenwoordig is dit dé dag van de liefde, maar hoe deze dag is
ontstaan kunnen maar weinig mensen uitleggen. Hoe is deze
traditie in Frankrijk terechtgekomen en wat zijn nu typisch
Franse tradities als het aankomt op deze bijzondere dag? In dit
artikel zochten we het voor je uit.

Tekst: Amber Smits

Le français est la langue de l’amour, mais la
France est-elle aussi le pays de l’amour ?

Over Valentijnstradities in Frankrijk

Het is helaas niet duideli jk hoe Valentijnsdag
precies is ontstaan, er gaan verschil lende
verhalen rond. Ook is het zelfs niet duideli jk naar
welke Valentijn Valentijnsdag precies vernoemd
is. Wat we wel kunnen stellen, is dat
Valentijnsdag een traditie is die teruggrijpt op
Romeinse, Germaanse, christeli jke en nationale
tradities (Historiek, 2019). Wat we ook weten, is
dat paus Gelasius in het jaar 496 14 februari
uitriep tot dag van de Heil ige Valentijn (Historiek,
2019). 14 februari is dus al meer dan 1500 jaar ( ! )
een ding. Twee verhalen over de naamgeving van
de dag zi jn het bekendst: het eerste verhaal gaat
over de bisschop van Terni.  Hij  was een
betrokken man en bekommerde zich om de
zwakkeren in de maatschappij.  Wanneer hij  ze
opzocht, nam hij  alt i jd een bloemetje mee. Het
tweede verhaal is dat van een Romeinse priester
die omkwam bij  de  christenvervolgingen onder
keizer Claudius II ,  omdat hij  jonge soldaten in het
geheim in de echt had verbonden. Hoewel we van
beide verhalen moeil i jk de waarheidswaarde
kunnen achterhalen, zien we in beide verhalen
wel elementen terug van onze huidige tradities.
Weer een ander verhaal is dat Valentijnsdag op
14 februari viel ,  omdat dan het paarseizoen
begon en zo zi jn er nog tal van andere
verklaringen te vinden.

Oorsprong van Valentijnsdag

De liefdesloterij
Een gewoonte die wel speciaal bij  Frankrijk
hoorde, was die van de ‘ loterie d’amour’.  Dit
bizarre ritueel hield in dat mannen en vrouwen
van alle leefti jden voor de ramen van huizen
gingen staan die tegenover elkaar stonden en
vervolgens net zo lang tegen elkaar praatten tot

ze er met elkaar vandoor gingen. Als de man de
vrouw niets vond, ging hij  weg. De achtergelaten
vrouw zou dan vervolgens een kampvuur maken
en hierin foto’s van de man verbranden, terwij l  ze
ondertussen de man compleet verrot schold. Als
dat geen romantische manier is om je
Valentijnsdag door te brengen… Deze gewoonte
is daarom dan ook op een gegeven moment door
de regering verboden.

Hoewel in Frankrijk Valentijnskaarten ‘cartes
d’amities’  worden genoemd, is het in Frankrijk in
de regel niet het geval dat je ook kaarten of
bloemen naar je vrienden stuurt,  wat hier in
Nederland   soms wel gebeurt. Het verhaal gaat
dat de eerste Valentijnskaart gestuurd is door le
Duc d’Orléans  in 1415 ti jdens zi jn ti jd in de
gevangenis (Guichard, 2004). Ti jdens zi jn verbli jf
stuurde hij  gedichten en l iefdesbrieven naar zi jn
vrouw et voilà, een traditie was geboren. Er is
ook een gemeente genoemd naar de traditie: in
St. Valentin in Indre is er elk jaar een driedaags
festival rondom de feesteli jke dag waarin de hele
stad volledig in het teken staat van de l iefde.
Vandaag de dag l i jken de Franse
Valentijnstradities weinig af te wijken van de
onze, op de bloemen na. Traditiegetrouw worden
er dure boeketten gekocht, voornamelijk rozen.
Als het boeket minder dan tien rozen telt,  zou het
een oneven aantal moeten zi jn. In Nederland is
men wat vri jer in de keuze van het boeket.

Kortom, sla de lotérie d’amour over, koop een
goede bos bloemen voor je geliefde (of voor
jezelf) ,  boek een tripje naar St.  Valentin en geniet
van je Valentijnsdag!

Hedendaagse tradities en hun oorsprong

 INTERLINGUA I -  2019-2020 - 27 



STUDEREN IN HET
 BUITENLAND

MIGUEL REY 
IN OVIEDO

In het derde jaar van de Bachelor is het dan eindelijk zo ver: in het eerste semester stap
je in het vliegtuig of in de trein, op weg naar een nieuw avontuur. Voor deze rubriek
'Studeren in het buitenland' hebben we de hulp ingeschakeld van drie van onze
studenten die het afgelopen half jaar in Spanje of Frankrijk hebben gestudeerd. We
geven het woord aan Miguel Rey, Justin van der Ven en Sjoerd Mulder. 

Onze studenten op Erasmus
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Ik heb de stad Oviedo gekozen voor mijn
buitenlandverblijf. De voornaamste reden
daarvoor was de natuur. Het is hier
nameelnamelijk een stuk groener dan in veel andere delen van
Spanje. Wat daar helaas tegenover staat is dat het ook veel
regent. Ik heb hier locals leren kennen die zo vriendelijk
zijn me overal mee naartoe te nemen om de prachtige
bergen en watervallen van Asturias te bewonderen.
Iedereen hier is erg gastvrij en trots op hun regio met alle
typische producten van dien, zoals de cider die ik iedereen
kan aanbevelen. Dit drinken de mensen hier de hele dag
door. 
Oviedo is een kleine stad die is te vergelijken met
Nijmegen. Er is een mooi centrum met leuke winkels,
restaurants en mooie parken, hoewel het uitgaansleven
hier niet zo groot is. Om die reden gaan we af en toe naar
Gijón, een dichtbijgelegen stad, want daar hebben ze meer
feesten. Een tijdje terug zijn we daar met een groepje
buitenlandse studenten naar een technofestival geweest.
Voor dit soort activiteiten moet je wel buiten Oviedo gaan
zoeken. 

De regio is relatief goedkoop, dus je kunt
hier rustig biertjes drinken zonder je DUO
te moeten verhogen. Dat geldt ook voor
mijn mijn kamer, ik betaal hier een stuk minder dan in

Nijmegen. Het is een gedeeld appartement dicht bij het
centrum. Ik ga meestal met de fiets naar de universiteit,
hoewel de stad niet echt ingericht is op fietsers. Het was
even wennen om midden in het verkeer te fietsen, maar ik
leef nog.
Ik heb hier leuke mensen leren kennen en ik heb het hier
naar mijn zin. De tijd vliegt voorbij, het is raar om te
bedenken dat ik al over de helft ben, maar ergens kan ik
ook niet wachten om terug naar Nederland te komen om
mijn normale leven weer op te pakken.



Lieve lezers van de Interlingua, graag schrijf ik een stukje voor ons blad waar de toekomstige buitenlandgangers iets aan

hebben. Onderzoek wijst uit dat de eerste periode van verblijf in een ander land gekenmerkt wordt door een gevoel van

euforie en verliefdheid. In het begin lijkt je semester in het buitenland een soort vakantie waar nog lang geen eind aan

komt. Op die roze wolk blijf je tot je je realiseert: hé, ik moet hier ook gaan léven. Dan zul je dingen tegenkomen die

anders zijn dan in Nederland. Daaraan ga je je ongetwijfeld ergeren. Deze ergernissen stapelen zich op en kunnen je een

bedroefd of teleurgesteld gevoel geven. Heimwee? Kan zijn. Dit is echter beter bekend als acclimatiserende dip. Wanneer

je je hier overheen kan zetten leer je de dingen die anders zijn juist te accepteren. Je past je aan in je nieuwe land en je

nieuwe omgeving. Enhorabuena: je bent nu een Spanjaard. Deze emotionele rollercoaster is eigenlijk veel te kort om in

een halfjaar mee te maken. Zelf had ik ook nooit gedacht om dit daadwerkelijk mee te maken, maar je leert er zo

ontzettend veel van (over het land, de taal, maar misschien wel het belangrijkste: over jezelf) dat ik het iedereen (naast

dat de studie het semi verplicht) sterk kan aanraden.

Un abrazo van Sjoerd uit Sevilla

JUSTIN VAN DER VEN 
IN PARIJS

SJOERD MULDER

IN SEVILLA

Toen ik de sleutel van mijn kamer in het hart van Parijs kwam ophalen,
bleek de verhuurder al een afspraak voor me te hebben gemaakt bij de
bank. Ik moest een Franse bankrekening, zodat ik de verplichte
woonverzekering kon betalen en later een huursubsidie zou kunnen
ontvangen. Dat werd een mooi staaltje Franse bureaucratie. Omdat de
bankmedewerker met wie ik eigenlijk zou spreken de bui al zag hangen
met zo’n internationale student, mocht de stagiair zijn eerste klant ooit
helpen. Wat overigens onzin was, want de beste knul complimenteerde
me nog met mijn Frans. Dat weerhield hem er niet van om de tweede
pagina van mijn paspoort te vergeten bij het inscannen. Gelukkig had ik
een keurige twee maanden later mijn bankrekening.

Leven in Parijs is even wat anders dan het gemoedelijke Nijmegen. Al
doet lijn 10 niet onder voor de Parijse metro in de ochtendspits. Mijn
kamer ligt op een steenworp afstand van de Eiffeltoren. En hoewel ik die
niet kan zien vanuit mijn kleine raampje, heb ik een prachtig uitzicht opde
koepel van Invalides en in de verte de Sacré-Coeur. Dat ik voor dat uitzicht
zeven verdiepingen omhoog moet zonder lift, neem ik voor lief. Ik heb
mijn billen flink getraind de afgelopen vier maanden.

Wandelen door de stad. De Eiffeltoren ‘s avonds. Het went nooit. Het was
altijd mijn droom ooit in Parijs te wonen. Soms moet ik mezelf eraan
herinneren dat dat nu werkelijkheid is. Frankrijk is een prachtig land, met
een misschien nog interessantere cultuur. Toch zou ik hier niet voor altijd
willen wonen. Al dat gedoe met die stakingen, leraren die bijna geen
tegenspraak dulden en de Fransen die altijd maar praten en uitweiden en
verklaren in die prachtige taal van ze zonder to the point te komen. Ik
neem liever af en toe de Thalys met Angèle schallend door mijn oortjes
en een goed Frans boek in mijn handen. 
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P.S. Sevilla is de meest bruisende stad van
Andalusië, vandaar dat ik op al mijn drie
keuzes deze stad had ingevoerd. En zie
hier, zonder dat onze studie een contract
met een van de universiteiten had, kon ik
er toch heen via een andere studie. Dikke
tip dus: ga altijd op zoek naar de stad of
het land waar jij je van tevoren het meest
ziet rondlopen voor een halfjaar!



¡Más amor, por favor!
In het begin van je studententijd   kom je in aanraking met veel nieuwe
indrukken en ervaringen, er ontstaan vriendschappen en misschien zelfs
meer dan dat…Twee koppels die elkaar binnen SV ¿Ouisí? hebben leren
kennen doen hun verhaal!

Tekst: Marieke Elderman

Pim & Joep
Spaanse taal en cultuur

"Iets langer dan een jaar (sinds september
2018)."

Hoe lang zijn jullie samen?

"Wij hebben elkaar ontmoet tijdens de
Introductieweek. Pim was mentor en Joep was
deelnemer. Om dit jaar zulke taferelen te
voorkomen is introcest verboden (gelukkig was
vorig jaar de intro nog vrijer). Na de
Introductieweek zijn we gaan daten en kregen
wij al vrij snel een relatie."

Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?

"Aangezien wij elkaar hebben ontmoet tijdens de
Introductieweek, had Ouisí/RTC toen dus een
behoorlijke invloed. Vorig jaar waren wij allebei
actief in commissies en gingen wij vaak samen
naar activiteiten. Als je allebei betrokken bent,
stimuleert dat wel om vaker te komen en je meer
in te zetten."

Wat was de rol van Ouisí toen jullie een relatie
kregen?

"We zijn allebei geïnteresseerd in politieke en
sociale kwesties zoals migratie en ongelijkheid.
Pim studeert heel lang en Joep is er al wel klaar
mee."

Willen jullie allebei dezelfde richting op gaan
binnen Spaanse taal en cultuur?

"Ja, wij zijn allebei erg geïnteresseerd in cultuur
en gaan vaak samen naar voorstellingen of
musea. Verder vinden wij allebei literatuur
interessant, maar we lezen eigenlijk nooit
elkaars boeken. Het is niet zo dat wij alleen
maar cultureel verantwoorde activiteiten doen!
RuPaul’s Drag Race  is ook heel fijn om te kijken."

Jullie hebben je natuurlijk beiden verdiept in de
Spaanse taal. Hierdoor zou je kunnen
veronderstellen dat jullie veel gemeenschappelijke
interesses hebben. Is dit ook zo?

"Het is soms wel handig dat je dezelfde studie
gestudeerd hebt als je over een bepaald
onderwerp wilt praten of nieuwsberichten in het
Spaans naar elkaar stuurt. Wij praten weleens
over situaties in Latijns-Amerika of over
onderwerpen van colleges, maar niet dat dit een
stempel drukt op onze relatie. Wij gaan in mei
samen (en met Loekie, Thomas, Becca en Marly)
naar een echte Spaanse boda.  Daar kan Joep
hopelijk zijn salsaskills tonen!"

In hoeverre uit jullie gemeenschappelijke
interesse in de Spaanse taal zich in het dagelijks
leven? Doen jullie bijvoorbeeld samen activiteiten
die hieraan gerelateerd zijn? Praten jullie vaak
met elkaar over jullie vakgebied of juist niet?
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Jeroen & Lana
Franse taal en cultuur

Lana:  "Zeven jaar. In september 2012 begonnen
we aan Franse Taal & Cultuur en in november
van dat jaar kregen we een relatie. Afgelopen
april zijn we getrouwd."

Hoe lang zijn jullie samen?

Jeroen:  "Tijdens de Introductie hebben we
elkaar voor het eerst ontmoet. Ik was gelijk
verliefd."
Lana:  "We hadden direct een klik, maar ik had
nog wat tijd nodig. Na enkele dates voelde het
voor ons allebei goed om een relatie te
beginnen."

Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?

Jeroen:  "We zijn lid van Ouisí geweest. Er
werden diverse activiteiten georganiseerd;
feestjes, maar ook lezingen. We kunnen ons een
aantal leuke borrels herinneren."

Wat was de rol van Ouisí toen jullie een relatie
kregen?

Lana:  "Ik heb inmiddels ruim drie jaar ervaring
met customer care. In mijn huidige functie
combineer ik dit met vertaal- en administratief
werk."
Jeroen:  "Na mijn studie heb ik eerst een
onderwijsstage gedaan in België. Inmiddels werk
ik ruim twee jaar als contentmarketeer."

Welke richting zijn jullie op gegaan na jullie
studie?

Lana:  "Zeker. We zijn allebei geïnteresseerd in
kunst en cultuur. Zo lezen we veel, gaan we
graag naar concerten en zijn we regelmatig in
musea te vinden."

Jullie hebben je natuurlijk beiden verdiept in de
Franse taal. Hierdoor zou je kunnen
veronderstellen dat jullie veel gemeenschappelijke
interesses hebben. Is dit ook zo?

Jeroen:  "Ja. Onlangs zijn we nog naar een
Monet-tentoonstelling geweest. Ook delen we de
liefde voor schrijvers als Maupassant, Flaubert
en Saint-Exupéry. We hebben zelfs een citaat uit
Le Petit Prince  in onze trouwringen laten
graveren."
Lana:  "Verder zijn we op huwelijksreis geweest
naar Zuid-Frankrijk (omgeving Montpellier).
Frankrijk is een favoriete bestemming voor ons.
Eind vorig jaar waren we op de kerstmarkt in
Reims en hebben we het kasteel van Vaux-le-
Vicomte bezocht."

In hoeverre uit jullie gemeenschappelijke
interesse in de Franse taal zich in het dagelijks
leven? Doen jullie bijvoorbeeld samen activiteiten
die hieraan gerelateerd zijn?

Jeroen:  "Tijdens mijn werk doe ik weinig met
Frans, maar content-gerelateerde dingen vind ik
wel leuk om te delen."
Lana:  "Ik communiceer dagelijks met mijn
collega in Parijs en met Franstalige klanten.
Daarnaast vertaal ik brochures en webteksten.
Regelmatig kom ik interessante kwesties tegen,
die ik ’s avonds aan de keukentafel deel."

Praten jullie vaak met elkaar over jullie vakgebied
of juist niet?
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We kennen Mika natuurlijk allemaal van hits als
Relax, Take it Easy, Grace Kelly en Lollipop ,  maar
hij heeft sindsdien nog veel meer leuke en
interessante muziek uitgebracht. Na zijn eerste
album bracht hij er nog vier uit. Mika’s muziek is
erg veelzijdig en hij verandert geregeld van stijl ,
maar hij blijft altijd dicht bij zichzelf. Aangezien
hij in zijn jeugd een tijd in Parijs heeft gewoond,
spreekt hij vloeiend Frans. Hij schrijft dan ook
geregeld nummers in het Frans en hij is te zien
als jurylid in de Franse Voice: La Plus Belle Voix .
Veel van zijn nummers gaan over de liefde, hier
zie je er nu drie van.

Allereerst: L’amour Fait Ce Qu’il Veut.  Zoals de
titel al zegt, doet de liefde met je wat ze wil: of
het nu fijn of pijnlijk is. Mika beschrijft hoe hij
voor zijn geliefde de hele wereld over zou
reizen.

Een ander voorbeeld is Les Baisers Perdus.  In dit
treurige nummer heeft Mika het over een
voorbije liefde: “de liefde eindigt iedere dag een
beetje. Onze verloren kussen zijn niet meer te
redden”.

Liefde heeft ontzettend veel verschillende kanten. Of je nu hopeloos
verliefd bent, je een gebroken hart hebt of het even allemaal niet zo goed
meer weet: er is altijd wel een artiest die over precies hetzelfde gevoel
heeft geschreven. We zijn vooral bekend met Engelse liefdesliedjes, maar
het is natuurlijk ontzettend leuk om je horizon te verbreden met een aantal
Franse artiesten. Frans is immers de taal van de liefde!

Tekst: Gabriëlle Kamphuis

Tant Que J ’ai Le Soleil  heeft weer een heel andere
invalshoek. In dit nummer heeft Mika het over
het idee dat wanneer twee geliefden naar de zon
of de maan kijken, ze dichter bij elkaar zijn. In
Tant Que J ’ai Le Soleil is er een twist  : hier gaat
het juist om een onbeantwoorde liefde en de
enige manier om zich dichter bij hem te voelen,
is door naar de zon te kijken.

MIKA

Mika. Uit: The Ontarion (2015).

“LA MUSIQUE EST LA VÉRITABLE
SOUFFLE DE LA VIE”

“MUZIEK IS DE ESSENTIE VAN HET LEVEN”
-YASMINA KHADRA
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Een wat minder bekende zangeres is Pomme.
Al op jonge leeftijd begon ze met het maken
van muziek: ze zong vanaf haar zesde in een
koor en speelde al vroeg cello. In 2017 bracht
ze haar eerste album, À Peu Près ,  uit: een mix
van Franse chansons en folkmuziek. Ze zingt
veel over de liefde, vooral over liefde tussen
twee vrouwen. In een interview met Télérama
(Lehoux, 2019) legde ze uit dat ze het erg
belangrijk vindt dat deze liefde zichtbaar is,
omdat ze het als tiener zelf heel fijn had
gevonden om zich hiermee te kunnen
identificeren.

We zien dit ook in 2019 .  In dit nummer zingt
Pomme over haar wens om zichzelf te kunnen
zijn: “ik wil de vrijheid om lief te hebben en te
zijn wie ik ben”. Het nummer gaat erover dat
het anno 2019 tijd is om iedereen te
accepteren zoals hij is, maar dat dit nog lang
niet altijd het geval is.

Een nummer met een soortgelijke thematiek
is On Brûlera.  Dit nummer belicht dezelfde
problematiek als in 2019, maar het wordt hier
iets persoonlijker. Pomme zingt over hoe ze
zal branden in de hel volgens de mensen die
haar niet accepteren, maar dat ze ondanks
dat altijd van haar geliefde zal blijven
houden.

The Pirouettes is een Franse band bestaande
uit Leo Bear Creek en Victoria Chérie. Hun
muziekstijl is te beschrijven als electropop,
maar ze laten zich inspireren door allerlei
genres. Ze schrijven veel over nostalgische
thema’s, zoals hun eigen jeugd. De liefde
komt vaak terug als thema, op veel
verschillende manieren. We geven twee
voorbeelden:

Oublie-Moi. 
In dit nummer is een stel aan het woord: ze
zijn net uit elkaar en de vrouw wil dat de man
haar vergeet, maar hij houdt nog van haar en
zegt dat ze altijd zijn favoriet zal blijven.

Rêver de Toi. 
Een droomachtige, onbereikbare liefde wordt
beschreven in dit nummer. De persoon die
aan het woord is, houdt niet van haar leven.
Wanneer ze hem echter ziet en over hem
droomt, is ze gelukkig. 

POMME

Pomme. Uit: Pomme Music (2017).

THE PIROUETTES

The Pirouettes. Uit: 22dmusic (z.d.)

Het is duidelijk dat de Franse muziek ontzettend
veel diversiteit biedt qua liefdesliedjes. Deze
diversiteit, en ook die van de Spaanse muziek,
delen we daarom graag met jullie in de enige echte
Interlingua-spotifylijst!
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LIEFDE VOOR... Ouisí??
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“Gracias, Patria mía, he sido tu soldado y ello me hace feliz”. (“Bedankt, mijn vaderland, ik ben
jouw soldaat geweest en dit maakt mij gelukkig.”) Dit was een uitspraak van de Chileense
dictator Augusto Pinochet. Hij regeerde van 1973 tot 1990 en had een grote liefde voor zijn
vaderland. Echter, hij heeft   tijdens zijn regime meer dan 3000 politieke tegenstanders
vermoord, er nog veel meer gemarteld en er nog eens duizenden verbannen (Long, 2013).
Ondanks deze wrede acties, heeft Pinochet tot op de dag van vandaag nog 
steeds supporters onder het Chileense volk. Er bestaat een groot contrast
tussen liefde en haat voor de Chileense dictator. We nemen een sprong in
de tijd om te achterhalen wat voor dingen Pinochet heeft gedaan en hoe
het volk hier tegenwoordig tegenover staat.

Tekst: Lisette Tseng

HELD OF SCHURK?
 

HET DUALISME
VAN PINOCHETS

REGIME IN CHILI

Augusto Pinochet. Uit: Greg Smith, History (1988).
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In de jaren zeventig was er veel onrust in Chili.
Het land zat midden in een zware economische,
sociale en politieke crisis. In 1973 was de
socialistische Salvador Allende aan de macht.
Echter, een deel van het volk en de Verenigde
Staten vreesden dat het communisme Chili zou
overnemen door de invloed van Allende. Daarom
steunde de CIA het Chileense leger om een
staatsgreep te plegen, met Pinochet als
opperbevelhebber (Historiek, 2016). Op 11
september bombardeerde het leger het
presidentiële paleis  La Moneda  met Salvador
Allende erin. Nadat hij dit overleefd had,
stormden de troepen naar binnen, maar Allende
had reeds zijn eigen leven genomen (History,
2010). Na de staatsgreep werd de macht
overgenomen door de militaire junta, maar
Pinochet had al snel de opperhand en hij
benoemde zichzelf tot president in 1974.

Van staatsgreep naar dictatuur

Bloederige dictatuur
Een van de eerste acties die de militaire
dictatuur ondernam, was het oprichten van de
Dirección de Inteligencia Nacional  (DINA). Dit was
een organisatie die alle tegenstanders van
Pinochet vervolgde en onderdrukte. Niet alleen
gingen ze achter verdachten aan die
samenzwoeren tegen het regime, maar ook
hadden ze het gemunt op alle linkse
intellectuelen, politici, studenten en
syndicalisten. Ze ontvoerden, martelden en
vermoordden hen (La Vanguardia ,  2019). Het
bekendste martelcentrum in Santiago is Villa
Grimaldi  waar duizenden gevangen
vastgehouden en gemarteld werden (Historiek,
2016). Volgens  el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) van Chili waren er meer dan
3.000 doden en verdwijningen tussen 1973 en
1990. In totaal zijn er 40.000 slachtoffers van de
dictatuur (La Vanguardia ,  2019). Tot de dag van
vandaag zijn er veel lichamen niet
teruggevonden, omdat ze vaak in zee werden
gegooid of werden begraven op onbekende
plekken (Long, 2013). Ook is Pinochet nooit
terechtgesteld voor zijn daden, omdat hij
zichzelf onschendbaar had gemaakt toen hij
aftrad in 1990. Hierdoor is hij nooit vervolgd en
hij stierf uiteindelijk in 2006 aan een hartaanval
(Historiek, 2016).

La Moneda gebombardeerd. Uit: Taringa! (2016).



De namen van de slachtoffers van Villa Grimaldi.
Uit: Santiago underground (2011).

Er zijn twee argumenten die gebruikt worden om
het regime van Pinochet te verdedigen. Het
eerste is dat de staatsgreep begrepen moet
worden in de context van de tijd. In 1973 was
Chili een zeer gepolariseerd land, waarbij een
burgeroorlog en een economische ineenstorting
voor de deur stonden. De ideologische ideeën
waren gespleten en er waren vele demonstraties
en stakingen (Long, 2013).

Het tweede argument is dat Pinochet van Chili
een economisch welvarend land heeft gemaakt.
De dictator opende de Chileense markt en er
ontstond een vrijemarkteconomie met behulp
van de Chicago Boys ,  een groep van ongeveer
vijfentwintig Chileense economen die in Amerika
hebben gestudeerd (Historiek, 2016). De
reformaties van de vrije markt waren gebaseerd
op een model van het sociaal kapitalisme, dit
heeft uiteindelijk geleid tot een economische
bloei in Chili (Packenham & Ratliff, 2007).

Economische welvarendheid

In 2013 heeft het CERC  een enquête gepubliceerd
die een beeld geeft van de positie van de
Chilenen ten opzichte van   de dictatuur van
Pinochet. Volgens deze enquête beschouwt
driekwart van de Chilenen Pinochet als een
dictator, maar 9% beschouwt hem als een van de
grootste leiders in de Chileense geschiedenis.
Verder ziet 55% van het Chileense volk het
zeventienjarige dictatorschap als slecht of heel
erg slecht, terwijl 9% het beschouwt als goed of
heel erg goed. Ten slotte heeft meer dan één
derde van de Chilenen geen mening of ziet de
dictatuur als een mix van zowel goed als slecht
(Long, 2013). 
Nog een andere enquête van de Chileense krant
El Mercurio in hetzelfde jaar toont aan dat 30%
van de Chilenen vindt dat de staat genoeg heeft
gedaan om te compenseren voor de slachtoffers
van de dictatuur, maar 36% vindt van niet en de
resterende 34% was onbeslist. Verder vindt 46%
dat de staat nieuwe manieren moet zoeken om
de familieleden van de verdwenen burgers te
compenseren, maar 27% is het hier juist niet
mee eens (Long, 2013). Al met al is de
meerderheid negatief over het dictatorschap en
vindt dat er meer gedaan moet worden vanuit de
staat om te compenseren voor de slachtoffers en
hun familie.

De mening van het volk
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Er zijn een heleboel documentaires gemaakt
over het regime van Pinochet en hoewel de
meeste documentaires focussen op de donkere
kant van zijn dictatorschap, zijn er ook
documentaires die juist het goede van zijn
regime belichten. Een voorbeeld hiervan is ‘ I
love Pinochet’, een documentaire gemaakt door
Marcela Said die Pinochet afbeeldt als een held
die Chili bevrijd heeft van het marxisme en
economische welvaart  

Documentaires

in het land heeft gebracht. In tegenstelling tot ‘I
love Pinochet’, focust ‘Nostalgia de la Luz’ van
Patricio Guzmán vooral op de politieke en
sociale problemen die de dictatuur veroorzaakt
heeft. Patricio Guzmán heeft nog meer
documentaires over Pinochets regime gemaakt,
zoals ‘El Botón de Nácar’, ‘El caso Pinochet’ en
‘La Batalla de Chile’ (MacWilliam, 2013).

Voor buitenstaanders lijkt het regime van
Pinochet op het eerste gezicht een
gewelddadige, bloederige periode. Het Chileense
volk heeft hier echter verschillende meningen
over, zo zijn er Chilenen met een grote liefde
voor Pinochet. Ondanks deze supporters van
Pinochet, blijkt toch uit de enquêtes dat de
meerderheid van de Chilenen een negatieve visie
heeft op Pinochets dictatorschap. Zo zullen
liefde en haat waarschijnlijk altijd samengaan in
de wereld, want het een kan vaak niet zonder
het ander.

Documentaire ‘Nostalgia de la Luz’. 
Uit: Casa de América (2018).



COMMISSIES 
SV ¿OUISÍ? 
2019-2020
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Alle gezellige activiteiten van SV ¿Ouisí? worden georganiseerd door commissies. Onze
vereniging telt er drie: de Activiteitencommissie, de Communicatiecommissie en de
Reiscommissie. De organisatie achter de schermen is niet alleen voor de leden, het is ook door
de leden! We geven het woord aan het Quinten Fennema (Activiteitencommissie) en Renske
Hamer (Reiscommissie): waar houden deze commissies zich mee bezig?

Activiteitencommissie

Reiscommissie

De activiteitencommissie is de commissie binnen SV ¿Ouisí? die
zich, zoals de naam al aangeeft, met alle activiteiten van onze
vereniging bezighoudt. Met vier commissieleden ( Marlou, Dani,
Nour en Quinten ) zorgen we er voor dat er door het hele jaar
verschillende activiteiten en borrels worden georganiseerd.
Hiervoor komen we minstens één keer per maand bij elkaar om
te vergaderen. We zorgen dat er een locatie geregeld wordt, dat
er thema’s bedacht worden en dat de juiste voorzieningen
geregeld worden voor activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de Beaujolais of sangría die geschonken wordt bij de
beaujolaisborrel en sangríaborrel. Hiernaast zorgen we er ook
voor dat er contact gelegd wordt met andere verenigingen en
partijen. Zo organiseren we al jaren de ‘Romans vs. Germans’
activiteit in samenwerking met DVN (Duits), organiseren we de
‘mexican party’ met U.S.A (American studies) en organiseren we
ook dit jaar weer drie ‘café tandem’ activiteiten samen met de
Alliance Française. Wij hopen jullie dan ook het hele jaar van
leuke activiteiten te voorzien! Hopelijk tot snel bij de volgende
activiteit!

De reiscommissie bestaat dit jaar uit zes mensen: Lisette,
Jeroen, Dylan, Sue-êdy, Bram en ik. Vanaf september zijn wij
bezig om de jaarlijkse Ouisíreis in de meivakantie te
organiseren. Als reiscommissie regelen we alle onderdelen van
de reis. Zo boeken we bijvoorbeeld de vliegtickets, reserveren
we de accommodatie en organiseren we de activiteiten. Het
leuke van deze commissie is dat je bij alles wat je doet, je alvast
wat voorpret voor de reis beleeft. We keken bijvoorbeeld naar
verschillende vakantieplekken binnen Europa om uiteindelijk
één bestemming uit te kiezen. Dit jaar hebben we gekozen om
naar Krakau in Polen te gaan en hier zullen wij van 28 april tot
en met 2 mei verblijven. Het leek ons een mooie stad waar van
alles te doen is, ook liggen de prijzen er niet zo hoog en is het
een echte studentenstad. Verder merkten we dat deze
bestemming het populairst was onder de leden. Uiteindelijk
gaan er achttien van onze leden mee uit verschillende jaarlagen
en daar zijn we erg blij mee. Het doel als reiscommissie is om
een zo leuk mogelijke reis te organiseren voor de leden. Daarom
zijn we hard aan het werk om een goed programma in elkaar te
zetten en alles goed te laten verlopen tijdens de reis. We hebben
alvast veel zin in de reis en hopen dat iedereen een goede tijd
gaat beleven in Krakau.



Favoriete quotes 
van de lezers

"Toda la vida es sueño, y
los sueños, sueños son."
Al het leven is een droom, en dromen,

dromen zijn dat ook.
- Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
Ingezonden door Rebecca-Elisa de Jeer
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"Qui vit sans folie n'est
pas si sage qu'il croit".

Wie zonder gekkigheid leeft, is niet zo wijs als hij denkt.
- François de La Rochefoucault (1613-1680)

Ingezonden door Dominique Nouveau

"Le plus beau voyage d'ici-bas, c'est
celui qu'on fait l'un vers l'autre".

De mooiste reizen op aarde zijn de reizen die we naar
elkaar maken. - Paul Morand (1888-1976)

Ingezonden door Emmanuelle Radar

"On apprend en rigolant".

Al lachend leert men.
- Amber Smits

"Sursaut d’orgueil".

Uitbarsting van trots.
Ingezonden door Mingus Niesten

"Je ne suis pas d'accord avec ce que
vous dites, mais je me battrai

jusqu'à la mort pour que vous ayez
le droit de le dire."

Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal strijden tot
mijn dood opdat u het recht heeft om het te zeggen.

- Voltaire (1694-1778)
Ingezonden door Indra van Leersum

"Ne pas mettre la charrue
avant les bœufs".

Het paard achter de wagen spannen.
Ingezonden door Claire Dussart, oud-Erasmusstudent

"Avoir le cœur sur la main".

Het hart op de goede plek hebben, vrijgevig zijn.
Aangedragen door: Anaïs Bompuis, oud-Erasmusstudent

" - La puerta está cerrada.
- En ese caso, haced vuestra propia puerta".

- De deur zit op slot.
- In dat geval, maak uw eigen deur.

Ofelia y el Fauno, El Laberinto del Fauno (2006)
Ingezonden door Rutger  van der Peet

"Pinto flores para que 
así no mueran".

Ik schilder bloemen zodat ze niet doodgaan. 
- Frida Kahlo (1888-1976)

Ingezonden door Ruby-Lee van Lierop

"Je maintiendrai".

Ik zal handhaven.
- De wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau

Ingezonden door Daan de Bruin

"Ser o estar,
ésta es la cuestión".

Zijn of zijn, dat is de vraag. 
Femke Nieuwenhuizen




