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Lieve lezer,
De coronacrisis  treft  de maatschappij  in het  hart:  in  grote,  maar ook in kleine zaken.  Hoe ga je
immers een  Interl ingua   publiceren wanneer de universiteit  dicht is  en verzenden geen optie is?
We hebben ervoor gekozen om de Interl ingua  daarom nu,  aan het begin van het academisch jaar,
uit  te brengen.  In crisist i jden besef  je  pas hoe belangri jk  je  opleiding voor je  is .  Hoe erg je  de
dageli jkse beslommeringen mist,  de omgang met docenten en studenten,  de sfeer,  de
studievereniging,  de commissie.  Een goed moment om je opleiding eens extra te waarderen en
daarom hebben we ervoor gekozen om van deze edit ie  een ode aan de talenstudies te maken.  

We beginnen aan een nieuw academisch jaar,  wat voor de  Interl ingua  betekent dat we afscheid
nemen van (een deel  van)  de huidige redactie.  Ik  kan met trots zeggen dat we met de afgelopen
redactie twee goedgevulde,  enorm gevarieerde edit ies hebben uitgebracht.  Lieve Ruby,
Gabriël le,  Indra,  Tessa en Lisette,  bedankt voor jul l ie  tomeloze inzet,  creativiteit  en
gezell igheid.  Ook wil  ik  graag Merel,  Renske en Rutger bedanken voor de interessante
gaststukken die ze voor deze edit ie  hebben geschreven,  net  als  al le  andere studenten en
docenten die hun medewerking hebben verleend.  Ik  vond het een eer om het afgelopen jaar
jul l ie  hoofdredacteur te mogen zi jn en ik  hoop dat jul l ie  ook de komende jaren de  Interl ingua
nog met veel  plezier  zullen bl i jven lezen.  

Voorwoord

Amber Smits
Hoofdredactrice Interlingua
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‘ ‘ Ik  vond het superleuk om dit  jaar  mee te werken aan de  Interl ingua .  Ik  heb
geschreven over mijn eigen interesses en ik  heb me in nieuwe dingen verdiept.  Het
was heel  leerzaam en leuk om samen met de andere redactieleden aan dit  mooie
ti jdschrift  te werken.’ ’

Gabriëlle Kamphuis

‘ ‘ Ik  vond mijn voorzitterschap bij  de Communicatiecommissie een hele leuke en
leerzame ervaring.  Het vormgeven van de Interl ingua  was een uitdaging waar ik  veel
plezier  aan heb beleefd:  een mooi blad voor dankbare leden.  Voor mij  was het
hoogtepunt het moment dat de bestell ing aankwam! Het eindproduct in je  handen
hebben is  het  mooiste wat er  is . ’ ’

Ruby-Lee van Lierop

‘ ‘Het meewerken aan de  Interl ingua  was een hartstikke leuke en leerzame ervaring.
Zo heb ik als  redactiel id mijn schri j fvaardigheden kunnen verbeteren terwij l  ik
schreef  over mijn interesses.  De hoogtepunten waren voor mij  dan ook natuurl i jk  de
lancering van onze Valenti jnsdageditie en de voorafgaande gezell ige
commissiefotoshoot. ’ ’

Tessa van Wijk

‘ ‘Het was heel  leerzaam om op verschil lende manieren bezig te zi jn met het
vormgeven van een t i jdschrift :  van redactiefoto’s  maken tot  het schri jven van een
artikel.  Daarnaast waren de leiding van de redactie en de samenwerking onderl ing
top! Ik  vond het een eer om aan de geliefde  Interl ingua  mee te werken!’ ’

Indra van Leersum
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Ik ga op vakantie en ik neem mee… mijn online leermethode! Of je nu inderdaad
op vakantie gaat, meer van een buitenlandse film wilt begrijpen of gewoon
geïnteresseerd bent in een andere taal en je horizon wilt verbreden:
taalverwervingsapps of –video’s zijn vaak een handig hulpmiddel. Deze
programma’s zijn op verschillende manieren gestructureerd, maar hebben een
gemeenschappelijk doel: je zo snel en gemakkelijk mogelijk de basis van een
taal aanleren. Ideaal voor als je snel je basiskennis wilt opfrissen, voor het
eerst kennis wilt maken met een nieuwe taal, of natuurlijk als hulpmiddel in
het begin van je studie. Welke app het best bij je past, is natuurlijk persoonlijk.
In dit artikel heb ik een aantal interessante opties voor jullie op een rijtje
gezet.

Tekst: Gabriëlle Kamphuis 

De eerste app, Duolingo ,  zullen de meesten
onder jullie al kennen. Dit is een app met een
groot aanbod: maar liefst 36 talen, van
Roemeens tot Koreaans en zelfs fictieve talen
als Klingon en High Valerian passeren de revue.
De app focust vooral op woordenschat en
zinnetjes, zodat je je snel een beetje kunt
redden in de doeltaal, maar je kunt ook op een
hoger niveau instappen als je al wat kennis van
de taal hebt (Duolingo, z.d.). Wie echter een
sterke grammaticale basis wil opbouwen, is bij
Duolingo niet aan het juiste adres. Er wordt
weinig uitleg gegeven over de grammaticale
structuur van een taal.

Tenslotte biedt Babbel  een methode waarmee je
door middel van interactieve dialogen en veel
herhaling in korte lessen een nieuwe taal leert.
Ook kun je de vocabulaire-onderdelen
aanpassen op je eigen leven, zodat je woorden
leert die je daadwerkelijk kunt gebruiken. Wel
moet je voor deze app een abonnement
afsluiten, het is dus minder vrijblijvend (Babbel,
2019). 

Kortom, er zijn meer dan genoeg taal-
verwervingsapps en -programma’s om je
horizon te verbreden. Sommige lijken op elkaar,
andere wat minder, maar juist daarom kun je
goed bepalen wat bij je past en is er voor ieder
wat wils. Dus, met welke taal ga jij  beginnen?

De online toren
van Babel

Uit: Greg Hartman/Duolingo (2019).

Een andere app die een breed scala aan talen
aanbiedt, is Memrise.  Zelfs als je al redelijk wat
kennis van een taal hebt, is deze app handig. Je
kunt namelijk ook in de app beginnen als
gevorderde. In deze app leer je de taal aan de
hand van spelletjes en filmpjes van
moedertaalsprekers die de woorden of zinnen
uitspreken. Daarnaast kun je zelf kiezen wat
voor oefeningen je wilt doen en krijg je een
overzicht van alles wat je geleerd hebt
(Memrise, z.d.).

Ook op YouTube  vind je veel mensen die hun
taal willen overbrengen. Het fijne aan deze
methode is dat je zelf kunt kiezen waarmee je
wilt beginnen: grammatica, woordenschat, net
wat jij  fi jn vindt. Op YouTube  bestaan,
afhankelijk van de taal die je wilt leren, veel
verschillende opties. Je kunt dus zelf bepalen
wat het best bij je past. Kijk echter wel kritisch
naar het kanaal waar je van leert, het gaat
immers niet altijd om professionals.
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In de zeventiende en achttiende eeuw was de Grand Tour  een must voor
welgestelde Europese jongemannen. De jongens (maar later ook jonge
vrouwen) reisden af naar Frankrijk, Italië, Duitsland, de Nederlanden en
Zwitserland om daar ter afsluiting van hun studie kennis te maken met
kunst, muziek, cultuur, wetenschap, taal en geschiedenis. Deze reis werd
gezien als een deel van de opvoeding, een soort coming of age-ritueel. Zo
werden ze voorbereid op hun verdere leven. Hoe zag deze Grand Tour eruit
en wat was de invloed van deze reis?

Tekst: Gabriëlle Kamphuis

Allereerst duurde een Grand Tour tussen de
negen maanden en twee jaar. Aangezien de reis
erg duur was en natuurlijk veel tijd kostte, was
deze zoals gezegd alleen weggelegd voor
welgestelde jongvolwassenen. Deze jongeren
reisden niet alleen: omdat hun ouders niet
wilden dat ze de Tour enkel zagen als kans om
zoveel mogelijk plezier te hebben, ging er vaak
een tutor mee. Deze werd de bear leader
genoemd en moest ervoor zorgen dat hun
leerling gefocust bleef op kunst, geschiedenis
en wetenschap (Budding, 2019).

De meest bezochte bestemmingen bevonden
zich in Frankrijk en Italië. Vaak werd Parijs als
eerst aangedaan. Hier kon men zich laten
kleden volgens de nieuwste Franse mode en de
opera bezoeken om daarna zijn reis te
vervolgen naar Lyon en Marseille. Het reizen per
(gezamenlijke) koets duurde lang en was niet
bepaald comfortabel, maar gaf de reizigers wel
een mogelijkheid om in contact te komen met
de lokale bevolking (Albright et al., z.d.).

In Italië aangekomen, bezocht men veelal eerst
Turijn en Milaan. Hierna kwam Venetië aan bod,

een prachtige stad met een rijke geschiedenis,
maar ook een stad waar de genoegens van het
grote carnaval en de vele prostituees lonkten.
Na Venetië reisden veel mensen via Florence
door naar Rome. Dit was een erg belangrijke
bestemming. Hier leerden de Grand Tourists
veel over kunst en archeologie. Veel van hen
kochten schilderijen als aandenken aan hun reis
of lieten zichzelf schilderen in klassieke stijl.
Het Vaticaan was uiteraard ook van groot
belang. De Grand Tour eindigde vaak in Napels:
hier genoot men van de natuur. Verder gingen
de Grand Tourists hier naar de wereldberoemde
opera en stond een bezoek aan de nabijgelegen
ruïnes van Pompeï en Herculaneum op het
programma (Budding, 2019). 

De kosten van de reis (omgerekend duizenden
euro’s), het onderkomen en het onderwijs van
de reizigers zorgden voor een groei van de
lokale economie. Ook namen de Grand Tourists
veel kunst en kennis over cultuur mee terug
naar huis. De Grand Tour kan hierdoor gezien
worden als een vroege vorm van het moderne
toerisme (Geschiedenis.nl, 2016).

De Grand Tour: op reis door Europa
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Engländer in der Campagna. 
Aquarel door Carl Spitzweg (ca. 1845).



Begin deze Grand Tour 2.0 in Kopenhagen. De
rustige Deense hoofdstad leent zich voor een
uitgebreide ontdekkingstocht. In de vele musea
en koninklijke optrekjes is kunst te bewonderen
en kom je veel te weten over de Deense
geschiedenis. Maak een wandeling door het
prachtige historische centrum en bezoek voor
het nodige vertier pretpark Tivoli  (ANWB, 2019). 

Reis vervolgens door naar het Poolse Krakau,
één van de oudste steden van Europa. Met meer
dan honderd kerken, kloosters en paleizen is dit
de ideale plek voor kunstliefhebbers. Ontdek
zeker ook het bruisende stadshart op de Rynek
Glowny  (Grote Markt, red.) om de sfeer van de
stad volledig mee te maken (ANWB, z.d.).

De volgende bestemming, de Roemeense stad
Cluj-Napoca, is een bruisende studentenstad
met een ontzettend rijke geschiedenis. Zo kent
deze stad in Transsylvanië sterke Duitse en
Hongaarse invloeden en zie je nog sporen van
het communistische tijdperk. Cluj is echter geen
grijze, saaie stad. Prachtige monumenten in
allerlei stijlen sieren het straatbeeld en je vindt
er veel leuke winkeltjes, theaters en ateliers
(Reishonger, 2017).

Vervolg de reis in Sarajevo, de hoofdstad van
Bosnië en Herzegovina. Een stad die een
ontzettend belangrijke rol heeft gespeeld in de
geschiedenis, denk bijvoorbeeld aan de moord

op Franz Ferdinand die aanleiding gaf tot de
Eerste Wereldoorlog of aan de burgeroorlog in
de jaren negentig. Ga terug in de tijd in het
oude centrum, waar je nog veel dingen
terugvindt uit het Ottomaanse tijdperk. Sarajevo
is echter niet blijven hangen in het verleden: de
stad bruist van de energie (Hannema, 2016). 

Reis verder naar het Spaanse Barcelona om
daar te genieten van de prachtige bouwwerken
van Gaudí.  De  Sagrada Familia ,  het
sprookjesachtige Parc Güell  en ook Casa Battló
en Casa Milà  zijn prachtig. Verdwaal in het
doolhof in het Parc del Laberint d'Horta  en
ontspan een middag op het strand (ANWB,
2020). 

De laatste bestemming van deze moderne
Grand Tour is Brussel. Als hoofdstad van zowel
België als Europa is Brussel ontzettend
belangrijk en daarom zeker een bezoek waard.
Waan je in de middeleeuwen tussen de
gildehuizen en het vijftiende-eeuwse stadhuis
op de Grote Markt, bespeel een instrument in
het Muziekinstrumentenmuseum (MIM, red.) of
breng een bezoek aan het Europees Parlement
(ANWB, 2019). 

Wie dus kennis wil maken met verschillende
culturen, talen en histories, maar de ‘klassieke’
steden van de Grand Tour al kent, kan zijn ogen
uitkijken in deze diverse verborgen en minder
verborgen pareltjes van Europa.

Waar driehonderd jaar geleden zo’n reis tot een bezigheid van de elite behoorde,
stappen vandaag de dag veel meer mensen in een trein of vliegtuig om de verste
uithoeken van Europa te ontdekken. Dankzij de Europese Unie en de
voortschrijdende globalisering zijn landen steeds meer met elkaar verbonden en
wordt het steeds makkelijker om meer te zien van de wereld en te leren van andere
culturen. Tegenwoordig zou zo’n Grand Tour er dan ook heel anders uitzien en zijn
de mogelijkheden eindeloos. Welke steden zouden we kunnen toevoegen aan onze
reis?
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De Grand Tour in een nieuw jasje

Cluj-Napoca. Uit: Viator (z.d.).Kopenhagen (privéfoto). 



In 1975 vroeg men het zich al af, waarom leren we nog Frans?
(Reformatorisch Dagblad, 1975). Deze vraag is ook vandaag de dag nog
actueel, zie bijvoorbeeld het proefschrift van sociologe Marjolijn Voogel
(Voogel, 2018). Het aantal leerlingen dat Frans kiest op de middelbare
school is de afgelopen decennia flink gedaald. Hoe valt dit te verklaren en
wat vinden honderd ondervraagde leerlingen eigenlijk van het vak? We
spraken voor dit artikel met leerling én docent.

Tekst: Amber Smits 

"On apprend à l'école du malheur
l'art de contenir sa langue dans la

barrière de son râtelier".

‘‘Geef eens een
kookcursus in het

Frans, dan komt het
wel los.’’
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Over de positie van het Frans in het middelbaar onderwijs.

“Ik denk dat het er deels mee te maken heeft dat
de methodes die wij hebben, heel vol zijn. Veel
vocabulaire, heel veel verschillende onderwerpen.
Herhaling komt gewoon veel minder aan bod. Voor
être en avoir heb je gewoon eindeloze herhaling
nodig. Ik heb het idee dat het echte stampwerk
steeds slechter is van kwaliteit. Leerlingen hebben
heel veel vaardigheden, maar het onthouden, dat
wordt steeds slechter. Het is ook een stukje de
aandacht er niet bij hebben. Leerlingen willen de
taal vloeiend leren spreken, zonder te veel
inspanning. Ja, dat gaat niet.”

We vroegen Marjan Verweij, docente Frans aan het
Stedelijk Gymnasium te ‘s-Hertogenbosch, hoe zij
denkt over de positie van het Frans op middelbare
scholen.

Frans wordt vaak als een moeilijk vak gezien door
leerlingen, waardoor denk je dat dit komt?

Dit artikel is eerder in aangepaste vorm verschenen in Interlingua editie II 2018/2019.

Ontwikkeling van het aandeel vo-kandidaten met
eindexamen Frans, Duits en Engels. Uit: Cito (z.d.).
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Vind je dat het Frans te weinig aanwezig is in 
onze maatschappij?

“Er zijn steeds minder mensen die Frans spreken.
Iedereen denkt van ‘oh, dan doe ik wel een keer
een cursus’, of ze gaan naar Vught voor een
intensieve taaltraining, maar daar ga je geen Frans
van spreken. Buiten het klaslokaal horen
leerlingen weinig Frans. Daarom is het heel
belangrijk om extra dingen te ondernemen buiten
de lessen, anders blijft het voor de leerlingen zo’n
ver-van-mijn-bed-show. Je ziet ook dat leerlingen
die in de klas niet zo sterk zijn, opbloeien met een
ander soort activiteit, het is een andere manier
van leren. Ook voor de spreekvaardigheid is het
van toegevoegde waarde om er op een andere
manier mee bezig te zijn.”

“Ik zou best een beetje van al die grammatica af
willen. We hebben nu taaldorp (leerlingen voeren
gesprekjes in het Frans, door een simulatiedorp te
bezoek met een bakker, een restaurant et cetera,
red.). We doen dan eerst een schriftelijke
overhoring. Dan wil ik voorstellen, laten we dat
eens mondeling doen. Of dat de spelling niet
meetelt, want het gaat over spreekvaardigheid.
Laat die grammatica los. Daarin zie je ook trends
binnen het onderwijs. De oudere docenten zijn
nog echt van een generatie ‘stampen, vooral de
regels kennen’, terwijl de jongere docenten vaak
meer zijn van ‘als je maar praat’. Je gaat toch nooit
accentloos of foutloos praten, maar praat.”

Wat zou je willen veranderen aan 
de inrichting van het vak?

‘‘Meer actieve lessen,
minder stampen, 

meer in contact komen 
met de taal.’’

We vroegen middelbare scholieren om een korte
enquête in te vullen over hun ervaring met het vak
Frans. Van de honderd respondenten waren er 72
vrouw en 27 man. De niveauverdeling was erg
ongelijk, 78% van de respondenten zat op het
gymnasium, 15% op het atheneum en 7% op de
havo. De verdeling over de leerjaren was min of
meer gelijk, alleen waren er relatief gezien minder
participanten uit de brug- en vierde klas.

We vroegen de leerlingen naar hun ervaringen
met het vak, de moeilijkheidsgraad, het belang
van Frans op de middelbare school, of ze dachten
dat ze later hun kennis van het Frans nog konden
gebruiken en wat ze aan het vak wilden
veranderen. 22 van de 63 leerlingen die aangaven
iets te willen veranderen, geven aan meer
aandacht te willen besteden aan
spreekvaardigheid en zouden graag zien dat het
onderwijs praktijkgerichter is. Andere suggesties
zijn onder andere om meer te leren over de
cultuur en minder aandacht te besteden aan het
stampen van woordjes en zinnen.

Leerlingen geven met 59% aan de grammatica het
moeilijkst te vinden, gevolgd door de uitspraak
(15%) en het leren van de woordjes (13%). Ook
luistervaardigheid en schrijfvaardigheid blijken
moeilijk voor leerlingen. 34% van de leerlingen
geeft aan het vak een zeer hoge tot een
gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft.
Tegelijkertijd geeft 80% van de leerlingen aan het
vak gemiddeld tot fantastisch te vinden. 74% vindt
het gemiddeld tot heel belangrijk dat ze Frans
krijgen op de middelbare school en 59% van de
leerlingen denkt in hun latere leven gemiddeld tot
heel veel aan hun kennis van het Frans te gaan
hebben. Kortom, leerlingen vinden het vak soms
moeilijk, maar het overgrote deel geeft aan het
zeker niet vreselijk te vinden of zelfs leuk en een
substantieel deel van de leerlingen komt zelfs met
verbetersuggesties voor het vak. Dat schept
mogelijkheden als je het mij vraagt. Mogelijkheden
om samen ervoor te zorgen, leerling én docent,
dat het vak de liefde en waardering krijgt die het
verdient.

Het aantal middelbare scholieren dat het vak Frans kiest, daalt al decennialang. 
Stort het Frans op middelbare scholen helemaal in?

“Nee, dat het compleet instort denk ik niet, maar
ik vraag me soms wel af waar het heen gaat. Er
gaat ergens iets niet goed. Maar ligt het dan aan
de toets, l igt het aan je manier van onderwijs, l igt
het aan dat ze buiten school het Frans nergens
horen?

Ligt het dan toch aan de methode, is die soms te
moeilijk? Het is echt koffiedik kijken. Wat
misschien ook nog meespeelt, is dat veel
leerlingen tegenwoordig kiezen voor een
bètapakket, waar het vaak gewoon niet inpast.”



Malou Brouwer  – afgestudeerd in 2014

"Na mijn bachelor Frans heb ik de master Europese Letterkunde en de
Research Master Literary Studies  gevolgd. Vervolgens heb ik twee jaar als
vertaler bij Mantel in Arnhem gewerkt. Deze fietsenwinkel heeft ook een
grote webshop in een aanzienlijk deel van Europa. Als vertaler vertaalde ik
allerlei teksten, van productteksten tot blogs, van het Nederlands naar het
Frans. Ook verzorgde ik de klantenservice voor Wallonië en Frankrijk, zowel
telefonisch als via e-mail en af en toe schreef ik originele content voor de
Franse website. Afgelopen zomer ben ik naar Edmonton (Canada)
geëmigreerd om een PhD in Transnational and Comparative Literatures  aan de
University of Alberta te doen. Momenteel volg ik vakken in  Critical Theory,
Latin American Feminisms en  Native Studies.  In mei begin ik met mijn eigen
onderzoek naar hedendaagse inheemse literatuur. Vorig semester was ik
teaching assistant  bij Frans; daarbij l iep ik tegelijkertijd stage om te leren
lesgeven. Volgend jaar word ik principal instructor   met mijn eigen sectie
Frans. Bachelorstudenten van de Faculteit der Letteren moeten hier hun
language requirement   halen, dus er zijn vrij veel studenten die Frans kiezen,
aangezien dat in Canada een officiële taal is. Na mijn PhD hoop ik een
positie als academisch docent te vinden waarbij ik onderzoek en
(taal)onderwijs kan combineren."

Yvonne Schep 
 – afgestudeerd in 2017

"Op dit moment ben ik (helaas) niet meer
direct zoveel bezig met het Frans, alleen voor
contact met vrienden. Ik ben na mijn diploma
RTC logopedie gaan studeren,   maar dankzij
mijn goede kennis van het Frans heb ik
afgelopen semester wel een stageplek weten
te bemachtigen bij twee logopediepraktijken in
Le François, Martinique; ik heb dus toch een
hele mooie en unieke combinatie kunnen
maken dankzij mijn eerste studie!

Voor en tijdens de studie Franse Taal en
Cultuur heb ik ook twee zomers op campings
in Frankrijk gewerkt in Plougasnou (Bretagne)
en Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac
(Dordogne). Daarnaast ga ik nu nog regelmatig
naar Strasbourg om vrienden uit mijn Frans-
Guyanatijd te bezoeken: die zijn kort na mijn
stage daarnaartoe verhuisd en wonen nu dus
lekker dichtbij."
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ALUMNIVERHALEN
Heel leuk zo’n diploma, maar waar kom je nu in de praktijk terecht na je studie Romaanse Talen
en Culturen? Onze alumni vertellen je over hun loopbaan na hun afstuderen.

Afgestudeerden Spaans en Frans aan het woord

Veerle Paijmans 
 – afgestudeerd in 2016

"Ik heb gestudeerd van 2012 tot 2016 en heb
na mijn bachelor Frans de master French
Linguistics  gedaan. Ik werk bij de Efteling,
waar ik naast mijn gebruikelijke werk in de
horeca van het Efteling Hotel sinds kort ook
Franse taallessen geef aan mijn collega’s!"
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Bibi Gonçalves – afgestudeerd in 2019

"Ik koos er na de studie voor om nog een stage te gaan doen in Bogotá,
Colombia, bij WhereNext ,  een visual storytelling agency.  Om even terug te
spoelen en wat meer context te geven, wil ik uitleggen dat ik uiteindelijk
voor Colombia koos omdat ik tijdens de uitwisselingsperiode in Mexico
mijn Colombiaanse vriend ontmoette. Tijdens de stage hielp ik Sandra,
Executive Producer & Accounts Manager, met al haar taken. Ik was
productieassistent bij de videoproducties die het bedrijf maakte voor
diverse opdrachtgevers. Na een project te hebben uitgevoerd in Valencia
in Spanje halverwege mijn stage, kreeg ik bij terugkomst in Bogotá te
horen dat ze een baan voor me hadden als producer. Ik heb geen
moment getwijfeld en zei meteen ja! Nu ben ik al meer dan een jaar in
Bogotá en werk ik officieel al meer dan zes maanden bij WhereNext.
Dankzij deze geweldige baan ben ik al naar drie verschillende landen
gereisd en heb ik projecten in vijf verschillende steden uitgevoerd."

Daan de Bruin  – afgestudeerd in 2019

"Na mijn studie Spaans ben ik de master Tourism and Culture  gaan doen en
daarvoor schrijf ik een masterscriptie over de evaluatie van duurzaam
toerisme. Hiervoor ga ik naar North Harris, een klein gebied/schiereiland ten
noordwesten van Schotland om een casestudy te doen.   Ik doe dus een
master in toerisme en cultuur en doe daarin zo veel mogelijk opdrachten die
gaan over duurzaamheid en het maken van beleid voor beter/ander soort
toerisme. Met deze master krijg je een inleiding in de hele toerismewereld
en je kunt daarna ook daarin terecht als bijvoorbeeld reisleider. Je kunt ook
buiten de sector terecht: zo kun je bijvoorbeeld ook bij overheden aan het
werk op de afdeling toerisme."

Resi van Halderen 
– afgestudeerd in 2017

"Na mijn bachelor Franse Taal en Cultuur ben
ik in 2017 de master Literair Bedrijf gestart
(aan de Radboud Universiteit in Nijmegen,
net als de bachelor). In het kader van mijn
master heb ik stage gelopen bij het   Atelier
Néerlandais.  Tijdens deze stage maakte ik
kennis met het Nederlands Letterenfonds,
dat op dat moment samen met de
Nederlandse ambassade een literaire
campagne voerde in Frankrijk met als doel
het promoten van Nederlandstalige literatuur
in Frankrijk. Na mijn afstuderen in 2019 heb
ik nog een tweede stage gedaan op de
afdeling Buitenland van het Nederlands
Letterenfonds. Vervolgens ben ik een aantal
maanden werkzaam geweest bij De
Schrijverscentrale. Sinds anderhalve maand
werk ik nu bij Passionate Bulkboek in
Rotterdam, een organisatie die zich inzet
voor leesbevordering, met name onder de
doelgroep jongeren. Bekende programma’s
die Passionate Bulkboek organiseert, zijn
bijvoorbeeld De Inktaap, De Jonge Jury, Geen
Daden Maar Woorden Festival en Write Now! ."

Roel Stroo 
– afgestudeerd in 2017

"Na mijn studie Spaanse Taal en Cultuur heb
ik eerst een tussenjaar gedaan waarin ik een
minor Nederlandse Taal en Cultuur heb
gevolgd. Deze minor heeft mijn interesse
voor taalkunde dusdanig aangewakkerd dat ik
me vervolgens heb ingeschreven voor de
master General Linguistics!  Op dit moment
ben ik (eigenlijk al te lang) bezig met mijn
masterscriptie en werk ik regelmatig als
vertaler Spaans-Nederlands voor een tv-
producent. Na het afronden van mijn master
hoop ik werk te vinden als vertaler, waarmee
ik zowel mijn affiniteit met taal als mijn
kennis van Spanje en de Spaanse taal kan
benutten."



Las telenovelas

Ook wat betreft het onderwerp zijn telenovelas
net als series in te delen in verschillende
genres. Er zijn bijvoorbeeld historische
dramaseries, komedies, thrillers en
tienerdrama’s. Toch heeft een telenovela vaak
dezelfde klassieke opzet: een meisje uit een wat
lagere klasse, bijvoorbeeld uit een boerengezin
of een arbeidersfamilie, leert een jongen
kennen uit een hogere klasse. Ze worden
verliefd, maar de rijke familie van de jongen
verbiedt de relatie. De stereotiepe slechteriken
uit het verhaal zijn vaak een boze stiefmoeder
of een jaloerse ex. De slechterik smeedt een
vals plan waardoor op een gegeven moment de
situatie hopeloos verloren lijkt voor het
verliefde stel. Ze raken elkaar kwijt en het
meisje begint een nieuw leven. Na een tijdje
ontdekt ze dat ze afstamt van een rijke en
belangrijke familie waar ze eerst niets vanaf
wist óf ze heeft ineens heel veel succes in haar
nieuwe carrière. Op dit moment komen de twee
elkaar opnieuw tegen en weten ze gelijk dat ze
bij elkaar horen. Samen ontdekken ze het
bedrog van de slechterik en na een confrontatie

 

Latijns-Amerikaanse
soapseries vol passie, drama en

intrige met wereldwijd succes

Hoewel alle soaps erom bekend staan veel dramatische plotwendingen te
hebben, gaat de Zuid-Amerikaanse telenovela nog net een stukje verder. Denk
bijvoorbeeld aan afleveringen vol verraad, geheime liefdesverhoudingen,
ingewikkelde familiebanden, snode plannen en personages die zijn opgestaan
uit de dood. Je zou dus kunnen zeggen dat telenovelas een soort   extreme
soaps zijn. Toch verschillen ze van soaps zoals Goede tijden, slechte tijden die
wij in Nederland kennen. Waar een soap elk jaar weer een nieuw seizoen heeft
en het verhaal maar door blijft gaan, hebben telenovelas één plot dat eindigt
in de laatste aflevering. Zo is de opbouw eigenlijk vergelijkbaar met die van
een ‘normale’ serie. Gemiddeld bestaan telenovelas uit zo’n honderd tot
tweehonderd afleveringen die gedurende een korte periode van maandag tot
en met zaterdag worden uitgezonden (Latinworld, 2016).

Tekst: Renske Hamer

gaat deze of dood of eindigt in de gevangenis.
Aangezien telenovelas eigenlijk altijd een happy
end hebben, leven de jongen en het meisje
hierna nog lang en gelukkig samen.

De typische telenovela
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Telenovelas vinden hun oorsprong in de jaren
dertig. Op de radio werden er programma’s van
ongeveer dertig minuten uitgezonden die
bedoeld waren voor Latijns-Amerikaanse
huisvrouwen. Met de opkomst van de televisie
in de jaren vijftig begonnen deze
radioprogramma’s plaats te maken voor
televisieseries. De eerste telenovelas
verschenen begin jaren vijftig in verschillende
landen in Zuid-Amerika, zoals Senderos de amor
(1952) in Cuba, Sua Vida me Pertence  (1950) in
Brazilië en  Ángeles de la calle (1951) in Mexico.
De eerste telenovela die buiten Zuid-Amerika
werd uitgezonden was het Mexicaanse Los ricos
también lloran  (1979), deze werd onder andere
geëxporteerd naar Rusland, China en de
Verenigde Staten. Hoewel telenovelas niet zo
bekend zijn in Nederland, 

De opkomst van de telenovela



Ondanks de populariteit is er de laatste jaren
ook veel kritiek op het genre (NPR, 2013). De
acteurs zijn over het algemeen blanke latino’s
waardoor de Mestizo-, Indiaanse- en Afro-
Latijns-Amerikaanse bevolking niet wordt
gerepresenteerd, terwijl zij het overgrote
gedeelte van de Zuid-Amerikaanse samenleving
vormt. Zo houden de telenovelas het racisme in
stand dat sinds het kolonialistische tijdperk
aanwezig is in Latijns-Amerika. Daarnaast
kunnen de stereotiepe karakters problematisch
zijn voor de vrouwenemancipatie. Veel
vrouwelijke personages hebben negatieve
eigenschappen: ze worden afgebeeld als jaloers,
sluw en onbetrouwbaar. Ook moet de
vrouwelijke hoofdrol vaak gered worden door de
mannelijke hoofdrol. Een ander probleem in
Latijns-Amerika is het verschil in klassen en het
feit dat het bijna onmogelijk is om jezelf op te
werken als je uit een lagere klasse komt.
Telenovelas houden daarentegen een soort
schijn op dat je makkelijk van een lagere naar
een hogere klasse opklimt, als je maar hard
genoeg werkt.

 Toch lijkt het erop dat het genre de laatste
jaren progressiever is geworden. Eén van de
duurste telenovelas ooit gemaakt, La Reina del
Sur  (2011), gaat over een vrouw die zich opwerkt
tot de baas van een machtig drugskartel
(Filmaffinity, 2011). Daarnaast werd in 2019 de
eerste telenovela waarin een gay koppel centraal
staat,  Juntos, el corazón nunca se equivoca ,
uitgezonden op televisie. Ook lijken de casts
steeds diverser te worden zoals in Celia  (2015).
Het zou mooi zijn als deze lijn zich doorzet, want
deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een
inclusiever genre. Dit is belangrijk omdat het
genre een groot bereik heeft en iedereen zich
zou moeten kunnen identificeren met het
verhaal. Het zou jammer zijn als de goede
dingen die het genre met zich meebrengt zo
worden overschaduwd. Telenovelas zijn namelijk
bedoeld om de kijker een goed gevoel te
bezorgen en door de diverse subgenres is er
voor ieder wat wils. De romantische verhalen
met hun goede afloop geven kijkers wereldwijd
een warm gevoel.

Yo soy Betty, la fea (1999 – 2001)
Eén van de populairste telenovelas ooit. Betty,
een slim, maar niet zo knap meisje, wordt
vanwege haar uiterlijk gepest door haar
collega’s. Toch heeft Betty’s baas Armando wel
gevoelens voor haar.

Hasta que el dinero nos separe (2009 – 2010)
Nadat de arme Rafael het leven van de rijke
Alejandra heeft gered, biedt zij hem een baan
aan in haar autobedrijf. De aantrekkingskracht
tussen hen zorgt echter voor spanningen binnen
het bedrijf.

María, la del barrio (1995 – 1996)
María is een meisje van bescheiden afkomst dat
komt te werken voor de rijke familie De la Vega.
Tegen de wil van verschillende familieleden in,
worden María en de oudste zoon van de familie
verliefd op elkaar.

Gran Hotel (2011 – 2013)
In Gran Hotel onderzoekt Julio, een jongen van
lage afkomst, de verdwijning van zijn zus in een
deftig hotel aan het begin van de twintigste
eeuw. Hier wordt hij verliefd op Alicia, de
dochter van de gemene hoteleigenaresse. 

La Reina del Sur (2011 – heden)
In deze telenovela, gebaseerd op het boek van
Arturo Pérez-Reverte, vlucht de Mexicaanse
Teresa naar Spanje om uit de drugswereld te
ontsnappen. Daar werkt ze zich echter op tot
één van de machtigste drugshandelaren.
 

worden ze vandaag de dag in grote delen van de
wereld uitgezonden, bijvoorbeeld in Zuid-
Europa, Oost-Afrika, China en de Verenigde
Staten. Zo zijn ze een belangrijk exportproduct
van Latijns-Amerika, met Brazilië en Mexico als
koplopers (America  Magazine, 2018).
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Kritiek

Kijktips!

Julio en Alicia. Uit: Gran Hotel (z.d.).

Uit: La Reina del Sur (z.d.).



De lunch wordt door Fransen als zeer belangrijk
gezien, daarom nemen ze hier dan ook goed de
tijd voor en zijn veel bedrijven tijdens de lunch
gesloten. Voor de lunch gaan veel werkende
Fransen naar huis of naar een restaurant, deze
bieden voor de lunch vaak een menu du jour
(dagmenu, red.) aan dat goedkoper is dan de
standaard gerechten en bestaat uit drie of vier
gangen. De gebruikelijke gangen zijn: een koud
voorgerecht (bijvoorbeeld salade of brood), een
warm hoofdgerecht (vlees of vis met een
bijgerecht), een kaasplankje en uiteindelijk een
nagerecht. Bij de lunch wordt voornamelijk
water gedronken, maar na de maaltijd drinkt
men vaak een kopje koffie (Wijnen, 2019). Voor
de lunch krijgen veel Fransen van hun werkgever
maaltijdcheques, die ze kunnen uitgeven in de
meeste restaurants. Ze ontvangen de cheques
tegen een kleine vergoeding die wordt
ingehouden op hun salaris en de werkgever
betaalt dan ongeveer 60% van de lunchkosten.
Bedrijven die niet beschikken over een kantine
zijn verplicht deze cheques aan te bieden
(Eetzaken, 2020).

L’identité culturelle : la gastronomie et son
influence sur la vie quotidienne

De meeste Fransen ontbijten met een flinke
hoeveelheid koffie (of thee) en een stuk
stokbrood dat ze in de koffie dopen of besmeren
met boter en/of jam. Afhankelijk van de
omstandigheden en de regio wordt er ook wel
een croissant gegeten in plaats van stokbrood
(Eetzaken, 2020).

Tekst: Tessa van Wijk  

familie te eten (Portail de l’IE, z.d.). Aangezien eten dus een belangrijk
onderdeel is van de Franse cultuur, kunnen we dit vanzelfsprekend ook
terugzien in het dagelijks leven van de doorsnee Fransman. Hoe zien die
maaltijden er dan precies uit en wanneer worden deze genuttigd? Om een
beter begrip te krijgen van de Franse eetcultuur, duiken we in het
dagelijks leven van de Fransen.

7.00 Ontbijt
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Een kijkje in de keuken van de Franse eetgewoonten

Frankrijk staat onder andere bekend als het land van de wijn en de gastronomie. De Fransen
beschouwen dit dan ook als onderdeel van hun culturele identiteit. De Franse gastronomie met
haar maaltijden en bijbehorende rituelen wordt als dusdanig belangrijk gezien, dat het sinds 2010
is opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO (Campus France, z.d.). Bovendien
heeft eten in Frankrijk ook een sociaal karakter: het is hét moment van de dag om bij te kletsen
en sociale contacten aan te halen. De Fransen vinden het dan ook erg belangrijk om samen met de 

12.00-14.00 Lunch

Aangezien men in Frankrijk pas laat dineert,
nuttigen veel Fransen een zoete snack rond vier
uur. Deze snack kan bestaan uit wat fruit,
koekjes of taart. Le goûter wordt soms ook
uitbereid tot een complete koffie-/theetafel met
een boel lekkernijen (Eetzaken, 2020).

16.00 Goûter (vieruurtje)

Zoals eerder benoemd, dineren de Fransen voor
Nederlandse begrippen aan de late kant. Dit komt
door de werktijden in Frankrijk: de meeste
Fransen werken tot relatief laat en moeten
daarna nog naar huis om te eten. Het diner lijkt
redelijk veel op de lunch, alleen is het vaak wat
minder uitgebreid en wat lichter. Het bestaat net
als de lunch uit een voorgerecht, een
hoofdgerecht, een kaasplankje (optioneel) en een
nagerecht. Wel is het voorgerecht, in
tegenstelling tot die bij de lunch, ook vaak warm.
Zo wordt er vooraf regelmatig soep met brood
gegeten (Wijnen, 2019 & Eetzaken, 2020).

20.00 Diner

Kaasplankje. Uit: La Cuisine de Lidl (z.d.).

Diner. Uit: Heureux à l’école (z.d.).



“De maaltijden verschillen per moment van de
dag. Er wordt in Frankrijk vaak gezegd: "Petit-
déjeuner comme un roi, déjeuner comme un
prince et dîner comme un pauvre" (NL: "Ontbijt
als een koning, lunch als een prins en dineer als
een arme"). Ik ben het daar over het algemeen
wel mee eens, maar als we het hebben over een
typische maaltijd wanneer we vrienden
uitnodigen, zou ik zeggen dat die als volgt is
ingedeeld:
- Voorgerecht (bijvoorbeeld: rode bietenmousse
of salade met sint-jakobsschelpen)
- Hoofdgerecht (bijvoorbeeld: zalmquiche met
groene salade of hachis parmentier met salade)
- Optioneel: kaas en rode wijn
- Dessert (Bijvoorbeeld: tarte tatin of verse
fruitsalade met vanille of kaneel en een bolletje
ijs) ’ ’

“Ik denk dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd
van de dag is vanwege gezondheidsredenen,
zoals het op gang brengen van de stofwisseling.
Bovendien is het een belangrijke maaltijd door
het plezier dat het brengt: af en toe lekker een
croissant eten en je koffie drinken met een goed
boek of een metgezel. Het is ook een genot om
een knapperige baguette met vers gemaakte jam
in Frankrijk te kopen. “C'est le plaisir de manger
pour bien démarrer la journée!” (NL: Er is niets
leukers dan je dag goed te beginnen met lekker
eten!). ’ ’

Nu we weten hoe de typische Franse maaltijden
en de Franse dagindeling in elkaar steken, is het
natuurlijk ook interessant om te zien wat de kijk
van een echte Française hierop is en hoe haar
dagindeling en eetgewoontes eruitzien. Daarom
hebben we docent Marine Pédéhour een aantal
vragen gesteld over de Franse eetgewoontes.

“Doordeweeks ontbijt ik meestal tussen 6.00 en
6.30. In het weekend ontbijt ik niet altijd, maar
ik houd wel van een goede brunch op zijn tijd.
Lunchen doe ik tussen 12.00 en 13.00. Wanneer
ik op mijn werk ben, duurt de lunch zelden
langer dan twintig minuten. Als ik daarentegen
in Frankrijk ben of als het weekend is, kan het
meer dan een uur duren. Verder ben ik fan van
le  goûter  rond 16.00. Ik eet dan wat (droog) fruit
of een koekje. Rond 19.30 dineren we en daar
nemen we de tijd voor. We gaan niet voor 20.15
van tafel. ’ ’

Op welke momenten nuttigt u meestal
uw maaltijden?

Marine Pédéhour
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Is uw routine veranderd sinds u in
Nederland woont?

“Ja, mijn routine is inderdaad veranderd sinds ik
in Nederland woon. Vroeger ontbeet ik rond 7.00
na een rugbytraining en lunchte ik rond 12.30. Ik
dineerde vaak rond 20.30, aangezien de colleges
soms pas om 20.00 afgelopen waren. Verder eet
ik steeds minder vaak een warme lunch en neem
ik minder tijd voor mijn maaltijden.’ ’

Wat is volgens u een typisch Franse
maaltijd?

Een glas rode wijn drinken bij
kaas en brood.
Aandachtig de tafel dekken.
Elke dag een dessert eten.
De tijd te nemen om te eten,
aan tafel.
Warm eten met de lunch.
Het eten van meerdere gangen
en voorgerechten.

 

Typisch Franse eetgewoontes
volgens Marine Pédéhour

Wat beschouwt u als de belangrijkste
maaltijd van de dag?



“EL SURREALISMO ES
DESTRUCTIVO, PERO

DESTRUYE SÓLO LO QUE
CONSIDERA QUE LIMITA

NUESTRA VISIÓN”

Om te begrijpen hoe het surrealisme is ontstaan,
is het belangrijk om eerst te weten wat de avant-
garde is. Het Franse woord betekent letterlijk
‘voorhoede’ en verwijst naar een generatie
kunstenaars die in het begin van de
twintigste    eeuw met nieuwe kunstvormen
experimenteerde en zo rebelleerde tegen
de    conservatieve bourgeoisie. Voorbeelden van
avant-gardestijlen zijn onder andere het kubisme
(denk aan de schilderijen van Picasso) en dada,
een stroming waarin kunstenaars zo tegen de
traditie in gingen dat hun werken als anti-kunst
werden gezien (zoals  Marcel Duchamp, die in
1917 een urinoir met handtekening erop als
kunstwerk tentoonstelde).
Omdat Spanje in de Eerste Wereldoorlog neutraal
was, waren er veel Franse kunstenaars die naar
hun buurland vluchtten, waardoor de
Spanjaarden al snel kennis maakten met de
nieuwe ideeën die de Fransen met zich
meebrachten. Zo ontwikkelde de avant-garde zich
steeds meer en in 1924 ondertekende Franse
schrijver André Breton het eerste surrealistisch
manifest. Het surrealisme was gebaseerd op het
onderbewuste van de geest. Vaak werden
kunstenaars geïnspireerd door de droomwereld,
maar ook de ideeën van Sigmund Freud waren
voor velen een bron van inspiratie. Hoewel het
surrealisme begon in de literatuur, sloeg het al
snel over op andere kunstvormen, zoals de
schilderkunst, die in dit artikel centraal staat.

Zoals de geweldige kunstenaar Salvador Dalí ooit zei: surrealisme is
destructief, maar het vernietigt alleen wat het beschouwt als een beperking
van onze visie. Door de eeuwen heen is elke nieuwe kunstvorm een
(tegen)reactie geweest op een eerdere stijl.  Zo ook het surrealisme. Waar
komt het vandaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld? En hoe heeft het zich in
de Spaanse schilderkunst geuit?

Tekst: Rutger van der Peet

Fountain. Marcel Duchamp (1917).

SPAANSE SURREALISTEN
IN DE SCHILDERKUNST
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Wat is het surrealisme en hoe is het
ontstaan?

Een nieuwe kunststroming ontstaat natuurlijk
niet in één keer. Zo was er in de vroege jaren
twintig een aantal schilders dat qua stijl  nog
tussen het kubisme en het surrealisme in zat.
Een voorbeeld hiervan was Joan Miró, die een
grote invloed heeft gehad op de vorming
van  het Spaanse surrealisme. Hij had in
Barcelona een traditionele opleiding gehad,
maar toen hij in contact kwam met de avant-
garde, begon hij een eigen stijl  te ontwikkelen.

De voorlopers van het surrealisme



Wanneer er over het surrealisme gepraat wordt,
zal Salvador Dalí waarschijnlijk als een van de
eerste kunstenaars genoemd worden. Dit
verdient hij ook, want hij was een van de beste
kunstenaars van zijn tijd. Al in zijn tienerjaren
had de Catalaan alle toenmalige schilderstijlen
onder de knie, in 1925 stond hij op 21-jarige
leeftijd al op de Expositie van Iberische
Kunstenaars, waar de avant-garde een
prominente rol speelde. Geïnspireerd door deze
vernieuwende ideeën besloot hij naar Parijs te
verhuizen, daar ontwikkelde hij een unieke,
surrealistische schilderstijl.  Hij haalde veel van
zijn inspiratie uit de droomwereld, maar hij was
vooral ook bewonderaar van de Freudiaanse
psychoanalyse.
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De beginfase hiervan is goed te zien in  Tierra
labrada  (Bewerkt land, 1923-1924). De figuren in
het schilderij zijn nog wel te herkennen, maar
door de vreemde proporties en toegevoegde
elementen lijken ze zo uit een droomwereld te
komen. Een ander vernieuwend element is de
diagonale lijn rechts in het schilderij, die niet
alleen contrasteert met de horizontale lijnen
van het veld en de horizon, maar ook een
duidelijk tijdsverschil aangeeft met de rest van
het schilderij: iets dat in vroegere schilderstijlen
nog niet voorkwam.

Dalí, de meester van het surrealisme

Behalve Dalí waren er ook nog andere Spaanse
surrealistische schilders, zoals  Oscar
Domínguez. Hij is geboren op de Canarische
Eilanden en was erg actief binnen de avant-
gardekringen op Tenerife. Een van zijn meest
indrukwekkende schilderijen is   Cueva de
Guanches  (Grot van Guanches, 1935), vernoemd
naar een grot in het noorden van Tenerife. Wat
als eerst de aandacht trekt, is de compositie van
het schilderij. Slechts een klein gedeelte speelt
zich boven de grond af, waar iemand in een
woestijn aan het vissen lijkt te zijn. De rest van
het schilderij speelt zich ondergronds af. Dit is
een verwijzing naar het onderbewuste, een
duidelijk surrealistisch element. Op
verschillende plateaus is er een soort stilleven
te zien van ambigue vormen, waarbij net als bij
Dalí met de structuur gespeeld wordt. Een
ander aspect, dat we al zagen bij Miró, is het
spelen met de schaal, sommige elementen zijn
heel groot en sommige weer heel klein. Een
andere erg getalenteerde schilderes was
Ángeles Santos.

Andere Spaanse surrealisten

Een goed voorbeeld van zijn schilderstijl  is   El
gran masturbador (De geweldige masturbeerder,
1929). Het schilderij is een surrealistisch
zelfportret, met een gesloten oog en zijn neus
tegen de grond. Qua profiel l i jkt het hoofd een
beetje op een rots, maar in plaats van een
harde structuur, li jkt deze vorm juist zacht te
zijn. Dit contrast in structuur wordt versterkt
door het stapeltje stenen dat linksboven in het
schilderij te zien is. Op de plaats waar Dalí's
mond zou horen, zijn een sprinkhaan en mieren
te zien, elementen die in de schilderkunst vaak
geassocieerd worden met ontbinding en de
dood. De vrouw en de gedeeltelijk afgebeelde
man verwijzen naar het seksuele aspect van de
geest, dat een prominente rol speelt in de
psychoanalyse van Freud. Er zijn elementen die
refereren aan de zee, zoals schelpen en een
vishaak.

Deze contrasteren echter weer met de
omgeving, die doet denken aan een soort
woestijn. De vele contrasten, in combinatie met
de samenkomst van schijnbaar ongerelateerde
elementen, maken dit schilderij een
schoolvoorbeeld van het surrealisme.

De Catalaanse schilderde op haar zeventiende
haar meest indrukwekkende schilderij,   Un
mundo  (Een wereld, 1929). Er zijn verschillende
scènes te zien. In het midden zie je een
kubusvormige planeet, die het schilderij al
meteen een surrealistisch gevoel geeft. Op elke
kant van de planeet is iets anders te zien, maar
er zijn wel connecties tussen elk vlak. Om de
planeet heen is een reeks figuren te zien die
samen een sequentie vormen van een meisje
dat de trap afrent en een engel wordt. Er is dus
binnen het schilderij een tijdsverloop. Rechts
onderin speelt een groep vrouwen op
instrumenten. Ze zien er bijna buitenaards uit,
wat ze een ontheemde uitstraling geeft. De
schilderstijl  verschilt behoorlijk van die van Dalí,
waardoor we zien dat er ook binnen de
schilderkunst verschillende uitingsvormen van
het surrealisme zijn.

Schilderijen v.l.n.r.: Tierra labrada. Joan Miró (1923-1924); El gran masturbador. Salvador Dalí (1929); Cueva de
Guanches. Oscar Domínguez (1935); Un mundo. Ángeles Santos (1929).



Legenda

SV ¿OUISÍ?
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Europa



Talenstudies: het vechten waard!
Het aantal aanmeldingen voor talenstudies in Nederland daalt hard. Ziet de
maatschappij het belang van talenstudies nog wel in en hoe kunnen we
leerlingen enthousiasmeren voor een talenstudie? Vanuit onze opleiding is er
in het verleden al veel gedaan om het Frans en Spaans te promoten en de
verbinding tussen wetenschap en maatschappij te versterken, denk hierbij
voor Frans bijvoorbeeld aan het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, de Dag
van de Franse Taal of de Visiegroep Buurtalen. De talenstudies kunnen echter
nog wel een boost gebruiken en daarom spraken we voor dit artikel met
universitair docent Maaike Koffeman, die zich via onder andere het
Nationaal Platform voor de Talen hard inzet om de universitaire talenstudies
te promoten.

“Het platform is opgericht door de faculteiten
Letteren en Geesteswetenschappen. Zij kampen
allemaal met een dalende instroom in de
talenopleidingen. Sommige hebben dat
geprobeerd op te lossen door bredere
opleidingen te creëren, die wel een grote
instroom kennen. Dat is op zich fijn voor die
faculteiten, maar wij vinden het toch een
zorgelijke tendens. Het is waarschijnlijk dat de
studentenaantallen in de opleidingen zoals we
ze kenden, bijvoorbeeld Franse Taal en Cultuur,
hierdoor nog verder zijn gedaald. Het punt is dat
mensen die zo’n brede opleiding doen, niet
dezelfde vakkennis opdoen. Ze krijgen wel
taalcursussen, maar ze missen de gedegen
cultuur-, l iteratuur- en taalkunde-inhoud die in
een bacheloropleiding zit. Hierdoor gaan ze
eigenlijk verloren voor het onderwijs en andere
beroepsgroepen waarvoor je echt specialistische
kennis moet hebben. Je ziet dus dat die
diepgaande kennis van bijvoorbeeld de
Franstalige wereld, van de Franse samenleving,
uit de Nederlandse maatschappij aan het
verdwijnen is. ’ ’

“Wij opereren namens de gezamenlijke
faculteiten en sommige faculteiten hebben het
beleid om erg in te zetten op die brede
opleidingen. We definiëren het domein heel
breed en proberen een verhaal te vertellen
waarin we onderscheid maken tussen de
verschillende soorten opleiding die je kunt
kiezen. Als je kijkt naar onze campagne, dan
gaan

“Een van de lijnen in onze campagne is het
promoten van het leraarschap, maar we passen
er wel voor op om dat beeld dat een taalstudie
tot het leraarsberoep leidt niet te sterk te
benadrukken. De andere mogelijkheden
proberen we ook heel duidelijk een gezicht te
geven met de foto’s en testimonials, verhalen
van alumni en van studenten. We hebben op dit
moment een samenwerking met scholieren.com,
die maken voor ons filmpjes van
(bijna-)afgestudeerden in een werkcontext. Dat
is de volgende fase van de campagne, waarbij we
echt willen laten zien wat voor soort werk je
kunt gaan doen met die bagage van een
taalstudie.’ ’
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Tekst: Amber Smits  

Waarom is het Platform opgericht?

Toch promoten jullie de interdisciplinaire
opleidingen ook. Hoe vinden jullie hier een
goede balans in?

deze verhalen vooral over de taal- en
cultuuropleidingen, met een nadruk op de
schooltalen. Daar wordt de maatschappelijke
noodzaak het meest gevoeld en dat is ook wat
het meest aansluit op wat leerlingen kennen.’ ’

Op welke manier promoot het Platform
de talenstudies?

Maaike Koffeman



“Talenstudies hebben van een aantal dingen last,
bijvoorbeeld van het maatschappelijke en
politieke discours dat voortdurend draait om
termen als ‘verdienvermogen’ en het promoten
van bèta en techniek. Als je onderzoek doet naar
onze alumni dan zie je dat de grote meerderheid
goed terechtkomt, al zijn het niet de meest
verdienende beroepen. Eigenlijk opereren wij
vanuit een ander waardenstelsel dat veel meer
gaat over schoonheid en verbinding.
Talenstudies gaan voor mij over nadenken over
wat het is om mens te zijn, verbinding met de
ander, maatschappelijke cohesie door op een
verstandige manier met taal om te gaan en door
jonge mensen ook te laten nadenken over
identiteit en hun relatie tot de ander. Het zijn al
die dingen die eigenlijk het cement van de
samenleving vormen, maar die je niet kunt
uitdrukken in keiharde euro’s. ’ ’

“Ik vind het heel gevaarlijk om hier
voorspellingen te doen. Wat je wel echt ziet is
dat academische expertise aan het opdrogen is.
Wij hebben op de RU de laatste hoogleraar
Franse Letterkunde en we zijn heel blij dat de
faculteit daarin heeft willen investeren. Je hebt
toch een leerstoelhouder nodig om echt een
vuist te kunnen maken naar een
faculteitsbestuur of om onderzoeksprojecten te
kunnen dragen. Het binnenhalen van onderzoek
is heel belangrijk om wetenschappelijk mee te
blijven doen en ook om nieuwe aanwas te
creëren. Dingen staan nog niet op omvallen,
maar het wetenschappelijke beroepsveld is wel
in een vrij zorgelijke toestand.’ ’

“Momenteel ondersteunen we een uitgebreide
website voor profielwerkstukken in de moderne
vreemde talen, waar we docenten bekend mee
proberen te maken. Het zou daarnaast heel goed
zijn als docenten die talentvolle leerlingen voor
de talen hebben, die leerlingen daar ook een
keer op aanspreken en ze over de verschillende
beroepsperspectieven zouden vertellen.
Daarnaast geloof ik ontzettend in het in contact
brengen van talenstudenten en leerlingen en
dan hoef je nog niet eens een promotiepraatje te
houden. Het gaat om het feit dat ji j  als jong
persoon voor die leerlingen een levend
voorbeeld bent van iemand die die keus gemaakt
heeft en daar hartstikke gelukkig mee is. ’ ’

“Dit is waar ik blij van word, het is wat mij echt
motiveert. Ik ben altijd op zoek geweest naar de
maatschappelijke relevantie van wat ik doe. Als
ik op de bres sta voor mijn eigen vak is dat niet
alleen voor mijzelf, maar voor ook voor al die
docenten Frans die met mij die liefde voor dat
vak delen. Het is dus het is niet alleen dat we
niet willen dat al die mensen ontslagen worden,
we vinden met zijn allen ons vak zo mooi en
relevant dat we heel graag willen dat het blijft
voortbestaan. Dus het geeft mij heel veel
energie om bezig te zijn met dingen waarvan ik
denk dat ze verder komen dan mijn
studeerkamer.’ ’

[Lachend]  “Stoppen met twijfelen, gewoon doen.
Zoek niet eindeloos naar de perfecte opleiding
en als je voor een opleiding gekozen hebt, geef
het dan een goede kans - tenzij het echt te
moeilijk is - maar stippel je pad dan zo uit dat je
door middel van minoren en een master alsnog
je interesses daarin kwijt kunt. Twijfelen tussen
verschillende talen vind ik niet erg. Twijfelen
over prestige, wat je ermee kunt of het
arbeidsperspectief, daar proberen we met onze
campagne echt een tegengeluid aan te geven
door inspirerende tegenvoorbeelden te laten
zien. Volg je hart. ’ ’
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In hoeverre hebben talenstudies last van
vooroordelen van de maatschappij?

Hoe reëel schat u het gevaar dat bepaalde
academische gebieden doodbloeden?

Hoe ben je als middelbareschooldocent of
talenstudent een goede ambassadeur voor
je vakgebied?

Wat is uw persoonlijke drijfveer om te
pleiten voor meertaligheid?

Heeft u tips voor leerlingen die twijfelen
over een talenstudie?

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie
onder andere:

levendetalen.nl
platformtalen.nl
pws-wereld.nl 
taalwijs.nu 
talenstudievoorjou.nl



OP AVONTUUR 
IN MEXICO

Guanajuato is de hoofdstad van de gelijknamige
staat en ligt in het midden van Mexico. Qua
grootte vergelijkbaar met Nijmegen, maar dat is
dan ook meteen de enige vergelijking die te
trekken valt tussen deze twee steden. Mexico is
alles wat ik nog niet ken. Ik vind mijn kamer via
de krant, koop mijn eten op straat en ben door
mijn blonde haar net een toeristische attractie.
Veel van de vakken die ik in Nederland had
uitgekozen blijken bij aankomst niet te bestaan
en dus schrijf ik me - handmatig - in voor een
minor beeldende kunst.

Mijn faculteit ligt boven op een berg en heeft
een prachtig uitzicht over de stad. Omdat ik dus
een overwegend praktijkgerichte studie volg,
heb ik veel praktijklessen. Bij fotografie houden
we shoots in de studio, gaan we met onze
camera’s de straat op en fotograferen we bij
klasgenoten thuis. Ook is er op mijn faculteit
een camera obscura, waar we zelf analoge foto’s
leren ontwikkelen. Bij schilderen leren we om
onze eigen doeken te prepareren en om met
verschillende soorten verf en technieken te
schilderen. Tekenen is een geval apart: in het
regenseizoen hebben we vaak maar een half uur
les, omdat het lokaal na een tijdje volledig is
ondergelopen met water. Gedurende de les
verschuiven we onze spullen steeds verder naar
het midden van het lokaal toe, tot we op een
gegeven moment niet meer verder kunnen en
dan maar gewoon naar huis gaan.

Van chile op je fruit tot chile in je bier: aan al dat pittige eten heb ik denk ik nog het meest
moeten wennen. Er ging geen dag voorbij of mijn mond stond weer in de fik doordat ik
mijn eten iéts te rijkelijk had bestrooid met het Mexicaanse vloeibare goud. Salsa
valentina, roja, verde of habanera: ik ken geen keuken met een dusdanig uitgebreid
assortiment aan pittige sauzen als de Mexicaanse keuken. Een half jaar lang heb ik
mogen genieten van de Mexicaanse gastvrijheid, het lekkere eten, de chaos en de
gezelligheid en hoewel er denk ik geen woorden zijn die genoeg eer kunnen doen aan
mijn ervaringen in Mexico, ga ik toch proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen.
Tekst: Merel van der Graaf

Met wat medestudenten bij het beroemde universiteitsgebouw
(privéfoto). 
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Eén van de clichés die ik toch echt wel moet beamen:
iedereen is altijd te laat. Zo ook de leraren. Ik heb het
dan niet over een paar minuten. Waar ik de eerste paar
weken altijd netjes op tijd in de lessen verschijn, weet ik
na verloop van tijd precies hoe laat ik bij een bepaald
college kan komen, zodat ik net op tijd ben voordat de
les daadwerkelijk begint. Dit varieert dan van een half
uur te laat bij tekenen, tot een uur te laat voor fotografie.
Het wil ook nog weleens voorkomen dat een docent
helemaal niet komt opdagen, zonder dit te laten weten.
Je weet dan alleen dus nooit of een docent gewoon veel
te laat is of dat hij echt niet meer gaat komen, waardoor
je soms lang staat te wachten voordat je tot de conclusie
komt dat de docent niet meer komt opdagen.



Doordat docenten zelf vaak veel te laat komen, zijn ze
ook een stuk coulanter naar de studenten toe. Of je nu
gewoon op tijd bent of dat je in het laatste halfuur nog
even snel aanschuift: ze zijn eigenlijk al blij dat je
überhaupt gekomen bent. Op een dag kwam mijn
fotografiedocent zelfs naar mij toe om me te vertellen
dat ze het echt niet erg zou vinden als ik af en toe niet
naar de les kan komen. Ik ben immers maar één keer op
uitwisseling in Mexico, dus die tijd moet ik vooral
gebruiken om wat van het land te zien. Zolang ik maar
een souvenirtje voor haar meeneem!

Een vriendin van mij vertelde me dat die laksheid van op
tijd komen ook wel een beetje komt door het
bussysteem, wat ik mij heel goed kan voorstellen. Of nou
ja, systeem.. ik weet niet of je het zo kunt noemen. Er
schijnen wel  horarios te zijn, maar ik denk niet dat de
buschauffeurs daar zelf van op de hoogte zijn. Het is
altijd maar een beetje afwachten wanneer de bus komt.
Dit kan vijf minuten duren, maar ik heb ook wel eens na
drie kwartier maar gewoon een taxi gepakt, omdat er in
de verste verte nog geen bus te bekennen was. Komt hij
wel, dan moet je maar net geluk hebben dat je er nog
bijpast. Grote kans dat je de hele rit bij een wildvreemde
op schoot zit. Als er wel nog zitplekken zijn, zijn onze
Europese benen daar sowieso te lang voor en moet je ze
in het gangpad kwijt. Met een beetje geluk ben je ook
nog eens de enige buitenlander in de bus en zijn alle
ogen dus op jou gericht.

Ik heb mij er altijd over verbaasd dat er nooit ongelukken
gebeuren met de bussen die met een noodvaart
de  cerros en  callejones  van Guanajuato op- en
afscheuren. Salsamuziek op vol volume, een of ander
kookprogramma op de flatscreen tv (waarom sommige
bussen dat hebben is mij ook nog altijd een raadsel) en
de haltes met stift op de ruiten geschreven. Je moet ook
vooral niet vergeten om tijdig '¡baja!'  te roepen, anders
rijdt hij zo je halte voorbij!

Een van de redenen waarom ik heel graag naar Mexico
wilde, was toch wel Día de los Muertos. Het staat al heel
lang bovenaan mijn bucket list om dat een keer mee te
maken en ik heb er dan ook echt naartoe geleefd. Met
een groep vrienden maak ik een roadtrip naar Pátzcuaro,
een klein stadje in het zuiden van Mexico dat
bekendstaat om haar geweldige Día de los Muertos.
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Het kleurige centrum van Guanajuato (privéfoto).

Iedere dag 15 minuten traplopen naar mijn huis
(privéfoto).



Pittig eten, overal salsamuziek, naar de bioscoop voor twee euro, een optreden van  Los Ángeles Azules
bijwonen (Mexicaanser kan het niet), winkels die 24/7 open zijn maar dan tóch om middernacht sluiten,
trappen die veranderen in watervallen als het regent, docenten die eigenlijk gewoon je vrienden zijn,
sowieso eigenlijk bevriend raken met alles en iedereen, chile  in je bier, op je fruit of in je snoep,
caissières die je gemakkelijk een kwartier laten wachten bij het afrekenen omdat ze aan het videobellen
zijn met hun kleinkinderen, fatale kappersbezoekjes omdat Mexicanen niets van blond haar afweten
(het werd oranje), prachtige zonsondergangen, drie weken lang feest tijdens Festival Cervantino. . .  en zo
kan ik nog wel even doorgaan. Studeren in Mexico was veel, maar saai in ieder geval niet!

Wij zijn blijkbaar niet de enigen met dit idee:
overal door de stad hadden mensen hun
slaapplekken opgezet. Op een gegeven moment
krijgen we zelfs een soort van eigen business
omdat verschillende voorbijgangers de schmink-
creaties die we op onze gezichten hebben
gemaakt zo leuk vinden dat ze voor een klein
prijsje ook wel door ons geschminkt willen
worden. De rest van de middag hebben we
allerlei voorbijgangers geschminkt en met de
opbrengst konden we weer bier kopen.

Tegen de avond vertrekken we met de boot naar
Janitzio, het eiland waar het feest dan echt gaat
plaatsvinden. Janitzio ligt midden op een groot
meer en ziet er vanaf de boot echt uit als een
soort sprookje, met al die duizenden lichtjes die
al van ver zichtbaar zijn en de muziek die ook op
afstand al goed te horen is. Op de
begraafplaatsen wordt muziek gemaakt,
gezongen, gelachen en gedanst. De sfeer zit er
goed in. Het eiland wordt ook echt bewoond
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en omdat het zo klein is,
voelde het echt een beetje
aan alsof je op een lokaal
dorpsfeest beland bent. Het
was echt een hele bijzondere
ervaring, eentje om nooit te
vergeten.

Día de los Muertos (privéfoto).

V.l.n.r.: bussen waar de haltes met stift op de ruiten staan geschreven; uitstapje naar het 
kasteel van Edward James; uitstapje naar la Huasteca (privéfoto's). 
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Tips voor het
buitenlandverblijf

Aangezien er elk jaar weer een aantal studenten naar het buitenland vertrekt, hebben we wat
ouderejaars om tips gevraagd. Hopelijk helpen deze tips je bij de voorbereiding op jouw eigen
buitenlandverblijf of doe je alvast wat inspiratie op voor de toekomst!

Justin van der Ven (Parijs, Frankrijk)

Do: “Bezoek zoveel mogelijk plaatsen in het land waar je
studeert. Dit is waarschijnlijk de enige keer dat je die

kans krijgt.”
 

Don’t: “Verwacht niet dat je gastuniversiteit zo
georganiseerd is als Radboud. Spoiler: je gaat

bijvoorbeeld problemen krijgen met inschrijvingen.” 
 

Meenemen: “Een kilopot pindakaas van mijn favoriete
merk. In mijn toch al te zware koffer.”

Sjoerd Mulder (Sevilla, Spanje)

Do: “Ga naar de plek waar je je van tevoren het meest
thuis voelt! Of je er nu al geweest bent of niet, dat maakt

niet uit. Het is jouw reis en jouw avontuur.”
 

Don’t: “Denk niet dat je er alleen voor staat! Het thuisfront
is altijd bereid je te helpen of je te komen opzoeken.”

 
Meenemen: “Voor mij was Brinta echt onmisbaar.”

Elise Ketelaars (Pau, Frankrijk)

Do: “Ga vanaf de eerste week veel om met andere
internationale studenten die daadwerkelijk in het Frans of

Spaans willen communiceren.”
 

Don’t: “Vakken kiezen die veel studiepunten opleveren,
maar die eigenlijk veel te moeilijk of niet interessant zijn.” 

 
Meenemen: “Een kurkentrekker en een blikopener: het is

anders echt heel moeilijk om wijnflessen en blikken te
openen en ze daar los kopen is dúúr.” 

Pim Scheerder (La Plata, Argentinië)

Do: “Ga wonen met studenten uit het land waar je heen
gaat om uit je Erasmusbubbel te komen.”

 
Don’t: “Boek nog geen terugvlucht zodat je alle tijd en

ruimte hebt om te reizen na je tentamens.” 
 

Meenemen: “Een hangslot om kluisjes op slot te kunnen
doen in hostels.” 

Suzan van den Broek (Pau, Frankrijk)

Do: “De omgeving verkennen en tripjes maken. Zo wordt
jouw buitenlandverblijf een onvergetelijke ervaring! Ga

ook eens alleen op pad: daar leer je ontzettend veel van!”
 

Don’t: “Jezelf isoleren: dat is zonde! Ga vooral naar
activiteiten van de universiteit. Leer mensen kennen en

vergroot je wereld!”
 

Meenemen: “Contanten. In Frankrijk hebben winkels
vaak een minimum pinbedrag en willen vooral kleinere

winkels liever contanten.” 

Miguel Rey (Oviedo, Spanje)

Do: “Zoek de locals op in college en maak vrienden zodat
je veel praat in de taal waarvoor je naar dat land gaat.”

 
Don’t: “Ga niet alleen maar om met andere buitenlandse

studenten, dan ga je veel Engels praten.” 
 

Meenemen: “Als je muzikaal bent, kun je een klein
instrument meenemen om te leren, dan heb je iets om op

te spelen.”

Miriam Kwant (Grenoble, Frankrijk)

Do: “Zoek uit of er een actieve ESN (Erasmus Student
Network, red.) zit.”

 
Don’t: “Ga niet voor de goedkoopste kamer, de standaarden

kunnen zomaar lager zijn. Dan verwacht je iets als
Hoogeveldt, maar krijg je een doos onder een brug.”

 
Meenemen: “Een dekbed, ik ken iemand die dacht dat het

warm genoeg was in Aix-en-Provence, tot hij 's nachts zowat
bevroor.”

Loekie van Dam (Guanajuato, Mexico)

Do: “Veel reizen en contact maken met locals, omdat het
leuk is en om veel over de cultuur te leren!”

 
Don’t: “Houd in Mexico niet ’s avonds laat een taxi aan.

Doe geen gekke dingen. Gebruik je gezonde verstand en
de informatie die je wordt gegeven.”

 
Meenemen: “Wreck This Journal. Ik ben hem uiteindelijk

kwijtgeraakt, dus ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ook
leuk is een boekje waar de mensen die je ontmoet in

kunnen schrijven. Hartstikke leuk om dat later terug te
kunnen lezen!”

Tekst: Tessa van Wijk



De laatste jaren is er veel discussie over de
talen waarin gezongen wordt op het
Songfestival. Steeds meer landen maken gebruik
van het Engels voor hun inzendingen (Dagorn,
2018), maar gaat Frankrijk hierin mee? Daarvoor
duiken we in de geschiedenis van de Franse
inzendingen. In 1992 zong artiest Kali
gedeeltelijk in Haïtiaans Creools, in 1993 zong
Patrick Fiori gedeeltelijk in het Corsicaans en in
2004 zong Jonatan Cerrada gedeeltelijk in het
Spaans. Tweemaal werd er helemaal niet in het
Frans gezongen: in 1996 werd er in het Bretons
gezongen door Dan Ar Baz et l ’Héritage des Celtes
en  in 2011 zong Amaury Vassili volledig in het
Corsicaans. Het Engels kwam op vanaf de jaren
negentig: in 1990, 2001, 2007, 2012, 2016, 2017
en 2019 werd er gedeeltelijk in het Engels
gezongen. Frankrijk heeft overigens sinds de
eerste deelname in 1956 het Songfestival
vijfmaal gewonnen (1958, 1960, 1962, 1969 en
1977), dit was altijd met een volledig Franstalig
lied (BFM TV, z.d.).

Wellicht herinneren sommigen onder ons zich nog de Franse kandidaat van het
Eurovisie Songfestival van 2008, Sébastien Tellier. Hoewel de meeste mensen
zich hem herinneren vanwege zijn extravagante optreden met het
nummer  Divine, is hij eigenlijk bekend om een heel andere reden: de rel die
uitbrak toen bekend werd dat Telliers lied volledig Engelstalig was. Wat heeft
de Franse taalpolitiek te maken met deze rel en in hoeverre is deze
taalpolitiek zichtbaar op het Eurovisie Songfestival? In dit artikel geven we
jullie een kijkje in de taalpolitieke geschiedenis van Frankrijk op ons favoriete
liedjesfestijn, het Franse selectieproces en de kandidaat van 2020, Tom Leeb.

Tekst: Amber Smits

Frankrijk heeft dus vaker niet (volledig) in het
Frans gezongen, maar waarom wekte de
inzending van Tellier in 2008 dan zo veel woede
op bij het Franse volk? Het grote verschil in
2008 was echter dat Tellier volledig in het
Engels zong. Toen dit bekend werd, barstte de
kritiek dan ook los. Het ging zo ver dat UMP-
gedeputeerde François-Michel Gonnot het
Franse ministerie van cultuur ter
verantwoording riep. Hij gaf aan geschokt te zijn
door de beslissing en gaf aan dat “vele burgers
niet konden begrijpen waarom Frankrijk
weigerde haar taal te verdedigen voor het oog
van miljoenen kijkers wereldwijd’ ’  (L’Obs, 2008).
Ook gaf hij aan dat het “een slecht signaal was
naar de gehele francofone gemeenschap en dat
het alle officiële ondernemingen om het belang
van de francofonie te verdedigen zou
ondermijnen’’  (L’Obs, 2008). De
verantwoordelijke zender, France 3 ,  heeft hierop
in overleg met Tellier besloten enkele Franse
zinnen aan het eind van het lied in te voegen.

Frans, Engels
of franglais?

Over de Franse
taalpolitiek op het

Eurovisie Songfestival

Geschiedenis Franse inzendingen
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Dé muzikale rel van 2008

Om de commotie rondom Tellier te begrijpen, is
het belangrijk ons enigszins te verdiepen in het
decreet van 23 juni 2009, dat gaat over het

Frankrijk en zijn taalpolitiek

Disclaimer: Dit artikel is geschreven voordat
bekend werd dat het Eurovisie Songfestival van
2020 geen doorgang kon vinden. Kandidaat Tom
Leeb zal in 2021 niet meer deelnemen aan het
Songfestival.



beleid van France Télévisions ,  dat de publieke
televisie-uitzendingen verzorgt in Frankrijk
(Légifrance, 2020). In artikel 39 van dit decreet
wordt de promotie van de Franse taal in de
uitzendingen van France Télévisions
gestimuleerd. Hier wordt ook teruggegrepen op
dé wet uit 1994 over het gebruik van de Franse
taal. In Frankrijk is het sinds 2016 de regel dat
35% van de radio-, televisie-, of
filmuitzendingen in het Frans moet zijn.
Voorheen was dit 40%, maar vooral de radio had
moeite met dit quotum, aangezien veel jonge
Franse artiesten vandaag de dag in het Engels
zingen (NOS, 2018). Het decreet van France
Télévisions laat in artikel 5 over muzikale
uitzendingen ruimte voor jong talent en hun
eigen repertoire, maar dit valt moeilijk te rijmen
met de taaleis. Ook artikel 26, dat gaat over de
promotie van vreemde talen, li jkt een gaatje
open te laten voor het Engels in de Franse
Songfestivalinzending. Frankrijk is echter niet
alleen erg strikt als het aankomt op het gebruik
van het Engels in zijn eigen inzendingen, maar is
alert sinds de eerste Engelstalige inzending in
1957. In 1965 is er onder druk van de Fransen
een taalregel ingesteld die inhield dat landen
enkel in een van hun officiële talen mochten
zingen op het Songfestival. Door protest van
onder andere Finland werd de regel in 1973
afgeschaft, maar in 1977 kreeg Frankrijk de
organisatie van het liedjesfestijn zo ver de regel
te herintroduceren. Na vijf opeenvolgende
Engelstalige overwinningen is de regel in 1999
definitief afgeschaft en sindsdien heeft het
Engels een enorme toevlucht genomen op het
festival. In 2019 was maar liefst 80% van de
inzendingen Engelstalig. Het Frans is echter tot
op de dag van vandaag nog steeds een van de
twee officiële Songfestivaltalen: landen mogen
hun punten in zowel het Engels als het Frans
geven en de presentatoren moeten het Frans
beheersen (Dagorn, 2018).

kon stemmen op zijn of haar favoriet, maar het
gewenste resultaat bleef uit. De regel was
eigenlijk dat 70% van de tekst Franstalig moest
zijn, maar Bilal Hassani wist met 50% Engels in
zijn lied toch te winnen (Télé 7 Jours, 2017). Dit
jaar heeft Frankrijk het anders aangepakt: voor
het eerst in de songfestivalgeschiedenis heeft
Frankrijk buitenlandse producers ingeschakeld
voor de productie van  The Best in Me ,  het
nummer van kandidaat Tom Leeb. Alexandra
Redde-Amiel, entertainmentdirecteur voor
France Télévisions gaf aan dat er vooral gelet is
op een universele titel, het overbrengen van
emotie en het kunnen laten beleven van een
ervaring en zei zelfs het volgende over de
taaleis:  “Sinds enkele jaren is de
vertegenwoordiging van het Engels in de teksten
geen onderwerp van debat meer’ ’  (Das Almas,
2020).

Laten we nu eens kijken naar het selectieproces.
Naast internationale regels over bijvoorbeeld de
minimumleeftijd van de deelnemer, heeft elk
land een eigen selectieproces. Frankrijk heeft de
afgelopen twee jaar gebruikgemaakt van
televisieprogramma  Destination Eurovision  voor
het kiezen van de kandidaat waarbij het publiek 

We kunnen al met al concluderen dat de
taalpolitiek van Frankrijk steeds minder
zichtbaar is op het Songfestival. De uitspraken
van Redde-Amiel en de geschiedenis van de
Franse inzendingen laten een opkomst van het
Engels zien die voorlopig niet li jkt te gaan
veranderen. Gaat Tom Leeb met de
internationale allure die verbonden is aan   The
Best in Me  voor het eerst sinds 43 jaar de winst
binnenhalen voor Frankrijk? Aan zijn uiterlijk zal
het in ieder geval niet liggen, daarvoor krijgt hij
van de redactie alvast douze points… ;)
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Sébastien Tellier, de Franse inzending van 2008. Uit: YouTube (2016).

Een selectieproces in beweging

Kandidaat Tom Leeb. Uit: OGAE (2020).



Mika - Elle me dit

Scan de QR-code voor
de enige echte SV

¿Ouisí? Spotify playlist!

Angèle - Flou

Pink Martini - Sympathique

Léo Ferré - C'est Extra 

Barbara - Une petite cantate 

Los Lobos - La Bamba

Luis Fonsi -Calypso

KAROL G - Tusa

Zaz - Je veux

Willy William - Ego

Carlos Vives - Robarte un beso

Lievelingsmuziek 
van de leden
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Ode aan de taalkunde
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 Gijs Mulder en Haike Jacobs een tipje
van de sluier opgelicht.

Tekst: Gabriëlle Kamphuis

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

Gijs Mulder
“Ik heb me gespecialiseerd in de pragmatiek. Het
leuke ervan is dat je het altijd om je heen ziet en
dat het echt gaat over de taalgebruikers. Dat vind
ik leuk aan taalkunde, je hoeft maar om je heen te
kijken en te luisteren en je wordt geconfronteerd
met alle bijzondere eigenschappen van taal. Ook
heb ik na mijn promotie woordenboeken gemaakt.
Dat is een heel andere tak van taalkunde, maar
ook ontzettend interessant. Woorden en
uitdrukkingen verzamelen, definiëren en vertalen –
heerlijk, ik doe het nog steeds.”

Gijs Mulder
“De laatste jaren zie ik in mijn onderzoek dat er
een groot verschil is tussen hoe je een taal leert
en hoe een taal gebruikt wordt, dat taal altijd in
beweging is. Dat interesseert me heel erg. Het
verschil tussen hoe het hoort en hoe
taalgebruikers taal feitelijk gebruiken. Wat ik ook
interessant vind is dat achter al die klanken,
woorden, zinnen en uitingen die mensen
produceren altijd een systeem zit. Het is enorm
inspirerend om iets van dat systeem te
ontdekken.”

Gijs Mulder
“Ik heb altijd al interesse gehad in taal. Ik ben van
observerende aard en ik was me altijd al bewust
van taalgebruik van verschillende mensen. Verder
zijn taal en taalgebruik de eigenschappen die ons
het meest mens maken. Ik ben hispanist, dus ik
wilde ook een nieuwe cultuur en taal leren kennen
en dat gaat eigenlijk nog altijd door, het leren
kennen van allemaal verschillende aspecten van
taal. Toen ik was afgestudeerd in Amsterdam deed
zich de gelegenheid voor om een proefschrift te
gaan schrijven en ik had duidelijk belangstelling
voor taalkunde. Ik ben er dus vanzelf ingerold,
maar het past heel goed bij me.”

Haike Jacobs
“Toen ik klein was, vond ik woorden en andere
talen al fascinerend. Zo leerde ik bijvoorbeeld een
paar woorden Spaans zodat ik met Sinterklaas kon
praten. Toen ik ging studeren twijfelde ik tussen
klassieke talen, psychologie en Frans. Pas tijdens
de studie kwam ik in aanraking met
taalwetenschap en het heeft me sindsdien altijd
gefascineerd. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe
talen veranderen en hoe dat komt. In mijn scriptie
hield ik me al bezig met de evolutie van het Latijn
naar het Frans.”

Op welk gebied van taalkunde heeft u zich gespecialiseerd en waarom?

Wat vindt u zo interessant aan taalkunde?

Haike Jacobs
“Mijn specialisatie ligt op het gebied van
fonologie, met name historische fonologie. Hierbij
horen bijvoorbeeld vragen over waarom de
klemtoon van het Latijn in het Frans is verdwenen
en waarom precies op een bepaald moment. Dat
is nog steeds mijn fascinatie. Momenteel ben ik
bezig de poëzie van Plautus te analyseren om het
klemtoongebruik in het gesproken Latijn te
onderzoeken. Soms is dat tamelijk veel
puzzelwerk, maar het is ontzettend leuk als je het
inzicht hebt dat je het begrijpt en weet hoe het
zit.”

Haike Jacobs
“Over het algemeen vind ik het heel interessant
dat taalwetenschap inzicht geeft in wat het
menselijk brein doet met taal. Als je naar talen
kijkt, zie je steeds dezelfde dingen terugkomen.
Lettergrepen, segmenten… die structuur moet
ergens vandaan komen. Het zegt iets over hoe het
brein werkt en ik vind het fascinerend om daar
iets in te kunnen zien en iets over te kunnen
zeggen.”
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Haike Jacobs

Gijs Mulder
“Over het algemeen is het voor taalkunde nodig
dat je een analytische en observerende blik hebt.
Ik vind het nuttig dat studenten zo’n blik op de
werkelijkheid hebben en taal is de dichtstbijzijnde
werkelijkheid. Ik zie het nut dus meer in een
algemene houding die je hebt. Verder vind ik het
nuttig om te kijken naar waarom bepaalde
taalverschijnselen zijn zoals ze zijn en waarom
sommige dingen veranderen.”

Haike Jacobs
“Het inherente belang van taalwetenschap is het
begrip over hoe talen in elkaar zitten en daardoor
ook meer begrip over hoe de hersenen werken.
Natuurlijk kun je vertaalmachines in elkaar zetten
die nu werken met heel veel input, statistiek en
voorspelling, maar het is duidelijk dat mensen zo
niet werken. Ik denk dat zo’n systeem beter zou
functioneren wanneer het meer in elkaar zou zitten
als het menselijk brein. Ik vind dat heel
interessant, en ook belangrijk.”

Haike Jacobs
“In de bachelor merk ik dit zeker. Bij Frans zie je dat
studenten bij de Franse vakken geïnteresseerder
zijn omdat dat echt hun interessegebied is, maar
dat ze de algemene vakken vaak minder waarderen.
Dat merk ik wel, dus daarom probeer ik het niet
ingewikkelder te maken dan het is. Dat vind ik soms
wel lastig, omdat ik graag wil uitleggen hoe het
precies zit als ik een vraag krijg. In het ideale geval
zouden we bijvoorbeeld cursussen Franse syntaxis
en Franse fonologie hebben, in plaats van de
algemene vakken, zodat studenten wel weet hebben
van die gebieden, maar toegepast op hun
vakgebied.”

Haike Jacobs
“Eén van de bekendste misvattingen is dat mensen
denken dat iemand die zich met taalwetenschap
bezighoudt, heel veel talen spreekt. Ik denk niet
dat dat te maken heeft met het begrijpen van
structuur, zoals dat in taalkunde belangrijk is. Om
een taal te leren heb je aanleg nodig en je moet
het leuk vinden om je met een taal bezig te
houden.”

Gijs Mulder
“Dat kan ik me altijd zo moeilijk voorstellen. Ik
denk dan dat het komt doordat ze het heel
moeilijk vinden. Mijn missie is vooral om te laten
zien wat taalkunde allemaal is en hoe leuk het
eigenlijk is. Ik kan het haast niet geloven dat
mensen puur de taalkunde of het nadenken over
hoe taal werkt, niet leuk vinden. Je moet wel een
gevoel hebben voor observeren en je moet
analytisch en abstract denken, maar ik vind het
echt heel moeilijk om te geloven dat mensen het
echt niet leuk vinden. Als je je echt ergens in gaat
verdiepen, kan alles interessant zijn.”

Gijs Mulder
“Er heerst nog steeds het idee dat je als
taalkundige heel veel talen kunt spreken. Verder
gaat taalkunde niet over hoe het hoort, maar over
dat je probeert te begrijpen hoe taal werkt. Dat is
een kijk die voor veel mensen niet vanzelfsprekend
is.”

In mijn beleving hebben studenten vaak een sterke mening over taalkunde: of ze vinden het heel
interessant, of ze vinden het juist helemaal niets. Merkt u dit ook en hoe gaat u hiermee om?

Merkt u dat er bepaalde misvattingen bestaan over taalkunde en zo ja, welke?

Wat is volgens u het belang van taalkunde en waarom is het nuttig om te bestuderen?
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Gijs Mulder. 
Door: Suzan Sanders 

(2020).



Na mijn studiereis naar Parijs met de eerstejaars in 2019    wist ik een ding
heel zeker: binnenkort kom ik hier terug. De stad had me geïntrigeerd en ik
besloot dan ook om in januari 2020 terug te gaan om nog wat meer cultuur te
snuiven. Een van de bezoekjes die op mijn programma stond, was die
aan  Palais Garnier .  Dit is de thuisbasis van het oudste opera- en
balletgezelschap van Frankrijk:  l ’Opéra national de Paris .  In dit artikel vertel
ik je meer over het ontstaan van  Palais Garnier  en geef ik je een virtuele
rondleiding.

Tekst:   Indra van Leersum 
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Palais GarnierPalais Garnier
De parel van het 9e arrondissement

Ik neem je mee terug naar het begin van het
Tweede Franse Keizerrijk (1852-1870). Napoleon
III is onlangs keizer geworden en voert een
streng bewind. Er is sprake van censuur,
politieke tegenstanders worden benadeeld in
hun stemrecht en zelf krijgt Napoleon III steeds
meer macht. Zo valt de opera vanaf 1854 in
handen van het keizerlijk huis oftewel in die van
Napoleon III.

Historische context

Op 14 januari 1858 is er een avondvoorstelling
bij de opera op  Rue le Peletier ,  waar het tijdelijke
gebouw staat van de Académie de la Musique.   Er
wordt een aanslag gepleegd op de keizer, die
met zijn koets onderweg is naar de opera.
Terwijl er enkele omstanders worden gedood en
er vele mensen gewond raken, komt Napoleon
III er goed vanaf. Als hoofd van de opera besluit
hij direct na deze avond dat er een nieuw
gebouw moet komen (Barbedette & Loyrette,
2019). Dit gebouw moet een veiligheid
waarborgen die aan de kleine opera op Rue le
Peletier  ontbreekt.

Aanslag en plannen voor een nieuw
operagebouw

In december 1860 wordt er besloten om een
ontwerpwedstrijd te organiseren. Hier doen 171
kunstenaars van de   École des Beaux-Arts   aan
mee (Barbedette & Loyrette),  waaronder de nog
onbekende en jonge architect Charles Garnier.
Hij wint deze competitie en de bouw gaat van
start in 1861. Tijdens de bouw van  Palais Garnier

Ontwerpwedstrijd en bouw

valt het keizerrijk (1870), wordt de Derde Franse
Republiek (1870-1940) gesticht en vindt er een
revolutionaire opstand plaats, die we kennen als
de Commune van Parijs (1871). Dit alles brengt
veel onrust met zich mee. De Frans-Duitse
oorlog (1870-1871) heeft    voor de opera zelfs
tot gevolg dat de bouw tijdelijk wordt
onderbroken en de opening wordt uitgesteld.

Inauguration de l'Opéra de Paris le 5 janvier 1875. 
Uit : Jean-Baptiste-Edouard Detaille (1875).



de prachtige, indrukwekkende  Grand  Escalier.
Het trappenhuis van deze wereldberoemde
marmeren Grand Escalier vangt je blik met zijn
fraaie beelden, kandelaren en bladgouden en
geschilderde decoraties.
Wanneer we deze trappen opgaan en verder
lopen, komen we bij het auditorium terecht: dé
plek waar het zich allemaal afspeelt. In deze
zaal kunnen maar liefst 2131 toeschouwers
genieten van een voorstelling. 
Het podium, dat zo’n 1200 vierkante meter
groot is, biedt plaats aan wel 450 artiesten! Er is
daarnaast een prachtige entourage van rode
fluwelen stoelen en bladgoudversieringen. Aan
het plafond zie je een opvallend modern, maar
zeker bewonderenswaardig, door Marc Chagall
geschilderd plafond uit 1964.
Als we de zaal uitlopen, treffen we op de eerste
verdieping de   Grand foyer aan. In deze zaal, die
een sterke overeenkomst vertoont met
de  Galerie des Glaces  (Spiegelzaal, red.) van het
paleis van Versailles, zul je je verwonderen over
de versieringen: je vindt er grote kroonluchters,
bladgouden lijsten met prachtige portretten en
geschilderde meesterwerken op het plafond.

Het gebouw is zo rijk aan geschiedenis, verhalen
en kunst, dat dit zeker een bezoekje waard is.
Dus, mocht je nieuwsgierig zijn geworden na het
lezen van dit artikel, dan is een bezoek aan
Palais  Garnier  zeker een aanrader. Je zult je
ogen uitkijken!

Tip: Boek een rondleiding bij je bezoek aan
Palais  Garnier ,  dan komen de verhalen écht tot
leven!
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Officiële opening en functionaliteit

Nu we de achtergrond weten van het ontstaan
van Palais Garnier ,  is het interessant om het
gebouw zelf iets beter te bekijken. Palais Garnier
heeft een bouwstijl die moeilijk te typeren is als
één van de bestaande bouwstijlen uit de
negentiende eeuw, omdat er veel stijlen
gecombineerd zijn. Daarom komt de architect zelf
met een nieuwe naam voor de stijl  van het
gebouw: “Dit is  Napoleon III”  (napoleon.org, z.d.).
Dit gebouw wordt dan ook door de combinatie
van de stijlen en uitbundigheid van haar
versiering gezien als één van de symbolen van
het keizerlijke regime (napoleon.org, z.d.).
Als we via de entree aan de voorkant naar binnen
gaan en de hal doorlopen, komen we terecht bij

Kijkje in het gebouw

Foto's boven v.l.n.r.: Voorzijde Opera Garnier. Uit: reisroutes.be (z.d.); Grand foyer; Grand Escalier (privéfoto's).
Foto's onder v.l.n.r.: Marmeren trap. Uit: reisroutes.be (z.d.); Plafond Palais Garnier (privéfoto).

Dan, na 14 jaar, wordt op 5 januari 1875 onder
het toeziend oog van 2000 genodigden de opera
eindelijk officieel geopend (gouvernement.fr,
z.d.). De feestelijke opening van dit enorme
operagebouw vol pracht en praal wordt door de
pers beschreven als een gebeurtenis die de
frisheid van het nieuwe regime en vooral de
vaderlandse blijdschap toont (Barbedette &
Loyrette, 2019). Na al die onrustige jaren kan
men eindelijk weer gaan genieten van de opera.
Vandaag de dag is Palais Garnier  nog steeds in
gebruik, al fungeert het tegenwoordig
voornamelijk als toneel voor balletvoorstellingen.
De opera’s worden grotendeels opgevoerd in de
in 1989 gebouwde Opéra de Bastille.



Horizontaal
4 Deze man was een Argentijns marxistisch revolutionair en Cubaans guerrillaleider. Noem zijn
achternaam. 5 Dit nummer van de Spaanse zanger Louis Fonsi werd in 2017 uitgebracht. 9 Deze persoon
wordt gezien als grondlegger van de generatieve taalkunde. 12 Deze Spaanse kunstschilder is onder
andere bekend door de werken Les demoiselles d’Avignon en Gitaar. 13 Naam van een stad net buiten
Parijs, waar een groot en beroemd paleis gevestigd is. 14 Dit is het Spaanse antoniem van ‘nee’. 15 Deze
Noord-Franse stad kennen wij in Nederland als Rijsel. 17 Franse zanger en rapper die bekend is van zijn
hits J’me tire, Est-ce que tu m’aimes? en La même. Geef het laatste deel van zijn artiestennaam. 16 De
hoofdstad van dit Spaanstalige Caribische land is Havana. 

Verticaal
1 Deze man was een zeer belangrijk Frans militair en politicus. 2 Dit is het tweede woord van de Franse
leus. 3 Deze Franse plaats staat bekend om een jaarlijks terugkerend internationaal filmfestival. 6 Een
veelvoorkomende munteenheid in Zuid-Amerikaanse landen. 7 Een wetenschappelijk opstel dat dient
afgerond te worden om af te kunnen studeren. 8 Dit Franse langwerpig gebakje met een zachte vulling en
een chocolade- of glazuurlaagje wordt gemaakt van kookdeeg. 10 Deze schrijver kennen we van zijn
bekende romans Les Misérables en De klokkenluider van de Notre Dame. 11 Dit aperitiefhapje heeft als doel
om eetlust op te wekken. Het wordt vaak in Spaanse cafés geserveerd met een alcoholisch drankje.
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Kruiswoordpuzzel
Hoe goed is jouw kennis van de Franse en Spaanse cultuur? Test het hier!

Door:   Indra van Leersum 



Ons bestuursjaar zit er nu toch echt op. Vorig jaar mei begonnen we met deze nieuwe
uitdaging en nu meer dan een jaar later zijn we heel wat ervaringen rijker. Het afgelopen jaar
hebben we elkaar vooral gezien tijdens activiteiten en commissievergaderingen. Velen van
jullie hebben tijdens de introductieweek kennis gemaakt met ons en de vereniging. Daar
hebben we elkaar beter leren kennen tijdens de spelletjes, de quiz, de diners en de avondjes
uit in de binnenstad. De rest van het jaar kwamen jullie in groten getale naar de bekende
Beaujolaisborrel, het avondje bowlen, diner rouler en nog vele andere activiteiten. We
hebben van jullie genoten. Helaas heeft Corona de laatste paar maanden van ons
bestuursjaar gedwarsboomd waardoor veel van de geplande activiteiten en de jaarlijkse reis
helaas niet door konden gaan. Gelukkig hebben we wel een aantal activiteiten online door
kunnen zetten, bedankt dat jullie ook op afstand nog zo betrokken waren bij onze SV ¿Ouisí?

Als bestuur hebben we ons best gedaan om het contact tussen de verschillende studenten
van Spaans en Frans te vergroten, zowel binnen als buiten de universiteit. We hopen dat wij
zo hebben kunnen bijdragen aan jullie studententijd in Nijmegen. Wijzelf hebben erg
genoten van alle activiteiten van het afgelopen jaar. Ook waren we erg blij met de
commissies die de activiteiten hebben georganiseerd, de reis hadden gepland en dit
tijdschrift hebben uitgegeven. Daarom willen wij graag al onze (commissie)leden bedanken
voor het afgelopen jaar. Het was altijd heel gezellig met jullie. Het zal voor ons even wennen
zijn om ineens geen bestuur meer te zijn van SV ¿Ouisí?, maar wij geven het stokje graag
door aan onze opvolgers. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes en plezier. We hopen
dat we elkaar het komende jaar nog veel op de (online) activiteiten zullen zien!

Heel veel liefs en tot gauw, namens het XVIIe bestuur der SV ¿Ouisí?, 
Renske Hamer, Ruby-Lee van Lierop en Quinten Fennema
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Lieve leden,




