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Lieve lezer,

Het vorige voorwoord is een perfecte weerspiegeling van hoe het afgelopen jaar is gegaan. Waar ik
schreef dat de universiteiten weer open waren, de eerste- en tweedejaars genoten van hun fysieke
lessen en de derdejaarsstudenten ook weer gezamenlijk college zouden hebben, haalde de realiteit
me in. Al het fysieke onderwijs werd stopgezet en naast een hele hoop écht nare gevolgen,
betekende dit ook dat we de eerste editie van de Interlingua , die al gedrukt was, niet konden
uitgeven. Er zat maar één ding op: de Interlingua-express was geboren! Van Grave tot Zutphen: we
zijn het land door geweest om jullie toch de editie te kunnen bezorgen.

Enfin, een mooie reflectie dus van hoe dit afgelopen jaar verliep: onvoorspelbaar, maar ook een tijd
voor bezinning. Laat reflectie nu precies het thema van deze editie zijn! We blikken met
derdejaarsstudenten terug op hun bachelor, laten de keerzijde van het toerisme in Peru zien, kijken
naar het diverse beeld van Jeanne d’Arc en werpen een kritisch licht op Spaanse stereotyperingen en
Franse instituten zoals de Organisation Internationale de la Francophonie . Daarnaast vind je in deze
editie recensies van Spaanse en Franse series, recepten mét bijbehorende video’s, een muzikale
rondreis door Colombia, een stukje klassieke Franse literatuur en nog veel meer! De Interlingua zou
daarnaast natuurlijk niet compleet zijn zonder onze lezersinbreng: door middel van onder andere
een woordweb en jullie favoriete herinneringen brengen we een eerbetoon aan onze opleidingen. 

Een nummer maken over reflectie betekent voor mij ook kritisch kijken naar de Interlingua zelf. De
afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet wat betreft structuur en organisatie, daarnaast is hard
gewerkt aan de vormgeving, inhoudelijke professionaliteit en verspreiding van de Interlingua . We
hebben ook qua team een fantastisch jaar gehad: er is geen onvertogen woord gevallen en de
redactie had ondanks de beperkte mogelijkheden een band waar ik ontzettend trots op ben. Ik noem
ze ook wel liefkozend ‘mijn strijders’ als ik weer eens iets te hard schreeuwend in het Zoom-scherm
probeer om de online vergadering wat schwung te geven. Cheyenne, Daan, Dorien, Gabriëlle, Indra,
Lise, Lisette en Tessa: wat hebben jullie een talent en wat zijn jullie een fantastische groep warme,
sterke en inspirerende mensen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mijn laatste jaar in de commissie
met jullie heb mogen delen. 

Jullie lezen het goed, nadat ik me drie jaar met ontzettend veel liefde en plezier heb ingezet voor
de Interlingua , is het tijd om een stapje terug te doen. Niet omdat ik het niet naar mijn zin heb,
maar omdat je ook moet weten wanneer je pas op de plaats moet maken voor een frisse blik. Met
pijn in het hart (en enige opluchting omdat ik weer een deel van mijn weekenden terugkrijg), maar
met ontzettend veel trots op de stappen die zijn gezet en het niveau van de Interlingua draag ik met
een gerust hart mijn plaatsje over. Ik heb twee fantastische jaren als hoofdredacteur gehad, waar ik
de redacties van de afgelopen jaren én iedereen die op een andere manier heeft bijgedragen aan de
Interlingua ontzettend voor wil bedanken. Ik hoop dat jullie ook de komende jaren een bijdrage
blijven leveren en trouwe lezers blijven, ik blijf dat in ieder geval wel!

Heel veel liefs en veel leesplezier,
Amber

Voorwoord
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Redactie

Daan: “Wie had gedacht dat een jaar waarin we zo veel thuis zaten zo snel zou gaan? Het
schrijven van artikelen voor de Interlingua dit jaar was niet alleen uitdagend, maar ook
heel gezellig! Je leert snel een leuke, enthousiaste groep studenten kennen: wat wil je
nog meer?”

Amber: “Ik denk met veel plezier terug aan dit afgelopen redactiejaar. Wat hebben we
gelachen met elkaar! Van je berg met zorg uitgezochte blaadjes voor je neus
kapotgereden zien worden tot aan poseren in een vol Kronenburgerpark, we hebben een
hoop mooie herinneringen gemaakt samen.” 

Cheyenne: “Ik heb tijdens mijn eerste jaar bij de Interlingua een superleuke tijd gehad.
Naast dat we met een hele enthousiaste groep mensen hebben gewerkt, was het ook nog
eens een goede manier om schrijfervaring op te doen. Het zelf mogen kiezen van
onderwerpen hielp hierin ook erg mee.”

Gabriëlle: “Ik vond het ontzettend leuk om het afgelopen jaar weer mee te werken aan de
Interlingua. Ik vond het interessant om me in verschillende onderwerpen te kunnen
verdiepen en het was altijd gezellig met de commissie. Vooral de fotoshoots waren
superleuk en hebben voor de nodige hilariteit gezorgd!”

Dorien: “Schrijven voor de Interlingua het afgelopen jaar was niet alleen superleuk en
gezellig, maar ook leerzaam. Zelf de onderwerpen voor je artikelen kiezen helpt om het
schrijven niet als een taak, maar als een hobby te zien. Daarbij is het fijn om onderzoek
te mogen doen naar je eigen interesses.”

Tessa: "Mijn tweede jaar bij de Communicatiecommissie is voorbijgevlogen. Ook dit
studiejaar heb ik weer met veel plezier meegewerkt aan de Interlingua. Ik heb kunnen
schrijven over mijn interesses en tegelijkertijd veel geleerd. Bovendien maakten de
andere redactieleden de ervaring nóg leuker. Ik ben erg trots op wat we hebben bereikt!” 

Lisette: “Ik vond het erg leuk en leerzaam om me zowel bezig te houden met de
vormgeving van de Interlingua als met het schrijven van artikelen. Als voorzitter van de
Communicatiecommissie ben ik hartstikke trots op de redactie en de mooie herinneringen
die we gemaakt hebben samen.”

Indra: “Dit jaar heb ik mij naast het maken van de redactiefoto’s en het schrijven van
artikelen ook beziggehouden met de vormgeving. Ik heb dit met veel plezier gedaan en
hoop dat ik met mijn creatieve bijdrage de Interlingua nog beter tot haar recht heb laten
komen.”

Lise: “Het was heel leerzaam om mee te werken aan de Interlingua en te schrijven over je
eigen interesses, om uiteindelijk samen met de andere redactieleden een mooi
eindproduct neer te zetten. Ook was het heel leuk om in de ComCo te zitten, alleen al
omdat de fotoshoots fysiek mochten plaatsvinden!”
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De Golden Age of Musical Theatre
De jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige
eeuw staan in de wereld van het muziektheater
bekend als de Golden Age of Musical Theatre .
Broadwayshows zoals ‘Carousel’ (1945), ‘Guys and
Dolls’ (1950), ‘My Fair Lady’ (1956), ‘West Side
Story’ (1957) en ‘Fiddler on the Roof’ (1964) waren
razend populair. De acteurs speelden elke avond
voor een uitverkochte zaal en al deze shows zijn
in de jaren erna verfilmd. Ook al worden deze
musicals als klassiekers beschouwd, de meeste
missen diversiteit, omdat vrijwel alle personages
worden gespeeld door witte acteurs en actrices.
De reden hiervoor is dat in die tijd casting buiten
de ‘rassennorm’ ongewoon was, dus werden witte
acteurs verkozen boven acteurs van kleur
(Kidwell, 2017). 

Latino-gemeenschap in musicals
Aan het begin van de twintigste eeuw begon de
immigratie van Latino’s naar de Verenigde Staten,
onder andere van Puerto Ricanen, zich te vertalen
naar Latino muziektheater. Een voorbeeld hiervan
is de musical ‘West Side Story’. Gebaseerd op de
tragedie ‘Romeo and Juliet’ (1597) van William
Shakespeare, worden ook in deze musical twee
jonge mensen uit rivaliserende groepen verliefd
op elkaar. Naast deze noodlottige geliefden draait
‘West Side Story’ vooral om de strijd tussen
enerzijds een bende van witte mannen, the Jets , en
anderzijds een bende van Puerto Ricaanse
mannen, the Sharks . Deze laatste bende bestaat
uit immigranten die pas naar de Verenigde Staten
zijn vertrokken, maar ondanks dat die bendeleden
door Puerto Ricanen gespeeld hoorden te worden,
werden ze aanvankelijk dikwijls door witte acteurs
gespeeld. Daarnaast worden de Puerto Ricanen in
de musical gestereotypeerd en onjuist
voorgesteld, bijvoorbeeld met de songtekst
“because every Puerto Rican’s a lousy chicken” (uit
het nummer Jet Song , red.). Daarnaast werken de
gewelddadige en criminele bendeactiviteiten van
the Sharks de stereotypen van Puerto Ricanen
verder in de hand (Sapi & Vargas, 2017).

Bij de uitreiking van de Tony Awards, de theaterprijzen die jaarlijks worden toegekend
aan theaterproducties en acteurs op Broadway, wonnen in 2016 voor de eerste keer in de
geschiedenis van de Tony Awards vier zwarte acteurs de prijzen voor Best Musical
Performances: Leslie Odom Jr., Daveed Diggs en Renée Elise Goldsberry voor hun rollen
in ‘Hamilton’, en Cynthia Erivo voor haar rol in ‘The Color Purple’ (Nordyke, 2016).
Gezien het feit dat de Tony Awards al sinds 1947 bestaan, wordt dit gezien als een
belangrijk moment voor mensen van kleur in de theaterindustrie (Stedman, 2016). In dit
artikel neem ik jullie graag mee in de wondere wereld van het muziektheater, in het
bijzonder die van de Broadwaymusicals. Welke factoren hebben eraan bijgedragen dat de
diversiteit in het muziektheater zulke grote vorderingen heeft gemaakt?
Tekst: Dorien Lemmens

Werken van Lin-Manuel Miranda
Een belangrijk figuur in de bevordering van de
integratie van de Latino-gemeenschap en mensen
van kleur in het muziektheater is Lin-Manuel
Miranda. Hij is geboren in de Verenigde Staten,
maar van Puerto Ricaanse komaf. In 2005 verwierf
Miranda succes met de musical ‘In the Heights’,
die in 2008 op Broadway in première ging. Deze
musical wordt gezien als een belangrijke musical
voor de representatie van de Latino-gemeenschap
in het muziektheater. 

¡Paciencia y fe!
O V E R  D I V E R S I T E I T  I N  M U Z I E K T H E A T E R

Lin-Manuel Miranda. Uit: The Guardian (2020).

De bendes 'Sharks' en 'Jets' in de verfilming van 'West Side Story'
uit 1961. Uit: Backstage (2018).

6



Het verhaal begint bij Hamiltons aankomst in New
York City in 1776 en volgt zijn leven op het gebied
van zijn huwelijk, politieke carrière en
controversiële daden, tot aan zijn dood in 1804.
Hetgeen deze musical zo speciaal maakt, is dat witte
historische figuren zoals Alexander Hamilton,
Thomas Jefferson, James Madison, George
Washington en Aaron Burr allemaal worden vertolkt
door mensen van kleur. Dit idee van diversiteit
wordt door Lin-Manuel Miranda als volgt
beschreven: “This is a story about America then, told
by America now, and we want to eliminate any
distance between a contemporary audience and this
story” (Delman, 2015). Hiermee bedoelt Miranda dat
het gebruik van een zeer diverse cast de kloof
verkleint tussen de geschiedenis van de Verenigde
Staten, waarin de meeste politieke figuren wit
waren, en een modern publiek dat een stuk diverser
is. 

Situatie anno 2021
Tegenwoordig wordt Broadway nog steeds
gedomineerd door witte acteurs, schrijvers en
regisseurs: in het seizoen 2017-2018 was ongeveer
80% van de Broadwayshows gecreëerd door witte
mensen, werd twee derde van de rollen gespeeld
door witte acteurs en was 94% van de regisseurs wit
(Bahr, 2020). Musicals zoals ‘Hamilton’ en ‘In the
Heights’ zetten al een grote stap in de richting van
een diverser Broadway, maar er valt nog veel werk
te verrichten. Ondanks dat zowel de diversiteit
onder de theaterbezoekers als de zichtbaarheid van
artiesten van kleur groeien, hebben regisseurs nog
moeite met het verhogen van diversiteit bij de
musicals uit de Golden Age of Musical Theatre om ze
aantrekkelijker te maken voor een 21ste-eeuws
publiek (Agustin, z.d.).

Kortom: de diversiteit in het muziektheater en de
zichtbaarheid van artiesten van kleur is in de
afgelopen jaren flink toegenomen, maar er moet nog
veel gedaan worden om musicals diverser en
aantrekkelijker te maken voor een modern publiek.
In de wijze woorden van Abuela Claudia: met een
gezonde dosis ‘paciencia y fe’ is er hoop op een
diversere toekomst van het muziektheater. 

Multiculturalisme en de manieren waarop de
personages omgaan met het combineren van hun
Latino en Amerikaanse identiteiten komen hierin aan
bod (Urquia, 2020). Het verhaal speelt zich af in de
wijk Washington Heights in New York City, ook wel
Little Dominican Republic genoemd (Scotto, 2019).
Dit is tevens de geboorteplaats van Lin-Manuel
Miranda. Het verhaal volgt een aantal inwoners van
de wijk, zoals Usnavi, Vanessa, Nina en Benny. Naast
de setting doet de muziek ook enorm denken aan
Latijns-Amerika: er zijn invloeden van de Cubaanse
muziekstijl salsa en de Dominicaanse stijl merengue,
die worden gemengd met hip-hop. Daarnaast wordt
er regelmatig Spaans gesproken. Treffend is
bijvoorbeeld de spreuk van Abuela Claudia ‘paciencia
y fe’ (geduld en geloof, red.), een lijfspreuk die
gedurende de hele musical symbool staat voor hoop
en liefde. 
      Ongetwijfeld het bekendste werk van Miranda is
de hitmusical ‘Hamilton’, die in 2015 op Broadway in
première ging en in 2020 als professioneel gefilmde
versie op Disney+ werd uitgebracht. Deze musical
centreert zich rond een van de grondleggers én de
eerste Minister van Financiën van de Verenigde
Staten, Alexander Hamilton.

Uitvoering van 'In the Heights' in the Armory in Portland, Oregon. Uit: Portland Center Stage (2019).

v.l.n.r.: Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry en Jasmine
Cephas Jones als Eliza, Angelica en Peggy Schuyler tijdens
een optreden van The Schuyler Sisters in ‘Hamilton’. Uit:
Theater mania (2017). 
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Liefde voor … de opleiding

Samen met Alicia Montoya (hoogleraar Franse
letterkunde, red.) heb ik het programma tegen het
licht gehouden en onder andere een
onderzoekscursus opgezet om de veelzijdigheid
van het onderzoek binnen het vakgebied te
behandelen en hebben we met een aantal
docenten de taalvaardigheidsvakken opnieuw
ingericht.”

Wat vindt u het leukst aan uw functie?

“Ik vind het leuk om na te denken over wat je wilt
en kunt met het programma binnen de speelruimte
die je hebt. Er zijn genoeg ideeën, maar je moet
wel inventief genoeg zijn om te bedenken hoe je
deze kunt realiseren. In de eerste paar jaar dat ik
deze functie had, is het programma ook best
ingrijpend veranderd. De laatste paar jaar is dat
wat minder, maar er zijn altijd kansen en
bedreigingen waardoor we goed moeten bedenken
hoe we ons programma zo goed mogelijk in
kunnen vullen. Ik vind het leuk om te bekijken
welke mogelijkheden er zijn.”

In deze interviewreeks spreken we mensen die op
verschillende manieren betrokken zijn bij de opleiding.
Wat zorgt ervoor dat ze zo bevlogen zijn? Ditmaal
wordt door Marc Smeets en Anabel Lumbreras een tipje
van de sluier opgelicht. 
Tekst: Gabriëlle Kamphuis

Wat houdt uw functie als opleidingsvoorzitter in?

“Als opleidingsvoorzitter heb je veel verschillende
taken. Je bent verantwoordelijk voor het
onderwijsprogramma: hoe ziet het eruit, wat moet
er veranderen en hoe kunnen we dat bereiken?
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de
taakverdeling binnen het docententeam en fungeer
je als schakel tussen het departement en de
opleiding. Ook ben je verantwoordelijk voor de
studiegidsen. Tot slot heb ik het afgelopen jaar de
voorlichting op me genomen.” 

“Vooral het studieprogramma is sterk veranderd,
zowel op inhoudelijk als op organisatorisch niveau.
Omdat een aantal cursussen ook deel uitmaakt van
de disciplinaire minorpakketten is er iets minder
ruimte voor taalspecifiek onderwijs en we hebben
het programma daar op aan moeten passen.
Daarnaast zijn er ook veranderingen geweest
binnen het docententeam. Soms hebben docenten
bijvoorbeeld een tijdelijke aanstelling en dan is
het erg jammer om afscheid van hen te moeten
nemen.”

Marc Smeets,  opleidingsvoorzitter
Franse Taal en Cultuur

Waarom wilde u het opleidingsvoorzitterschap op u
nemen?

“In 2012 ben ik gevraagd voor de functie. Er waren
op dat moment een aantal zaken aan het
veranderen binnen de opleiding. Ik had ideeën over
het onderwijs die ik graag wilde uitwerken, dus
toen heb ik ja gezegd. Veel van deze ideeën zijn
uiteindelijk ook gerealiseerd, dus na negen jaar
vind ik het nu tijd om het stokje door te geven.”

Hoe heeft u de opleiding zien veranderen in de tijd dat
u opleidingsvoorzitter bent?

“Mijn grootste wens is dat het taalspecifieke
onderwijs dat we nu hebben, over vijf jaar nog
hetzelfde is. Ik zou heel blij zijn als dat zou lukken
en we doen daar met z’n allen ontzettend ons best
voor. O ja, en een cursus over de Franse
gastronomie, dat zou ik geweldig vinden!”

Hoe zou u willen dat de opleiding eruitziet over vijf
jaar?

Wat heeft u willen bereiken binnen deze functie?

“Ik wilde vooral met het onderwijsprogramma aan
de slag gaan. Ik had bijvoorbeeld al heel lang het
idee van een cursus over de Franse cinéma . 
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Hoe zou u willen dat de opleiding eruitziet over vijf jaar?

“Ik zou graag willen dat er meer studenten komen.
Het is zo jammer dat er zo weinig bekend is over de
rol van talenstudies en dat ze zo weinig gewaardeerd
worden. Ik zou graag zien dat de opleiding een
andere status krijgt in de maatschappij en dat
iedereen beseft hoe belangrijk deze studies zijn.
Daarnaast lijkt het me waardevol om ook tijdens de
eerste twee studiejaren een digitale uitwisseling te
organiseren met studenten uit de Frans- en
Spaanstalige wereld.” 

“Ik ben sinds 2013 studieadviseur en ik zie dat de
opleiding continu in ontwikkeling blijft. Over het
algemeen is de opleiding altijd in beweging, maar
een grote verandering van de laatste tijd is de
hervorming van het minorstelsel. Sommige cursussen
veranderen, de begeleiding wordt steeds meer
geprofessionaliseerd. Het voordeel van een kleinere
opleiding is hierin ook dat de lijntjes erg kort zijn en
er veel flexibiliteit bestaat. Daarnaast hebben
studenten veel inspraak in het waarborgen van de
kwaliteit van de opleiding.” 

“Mijn functie is eigenlijk erg veelzijdig. Allereerst
heb ik een adviserende rol voor zowel studenten
als voor de opleiding. Daarnaast informeer ik
toekomstige en huidige studenten over hoe de
opleiding in elkaar zit en welke keuzes zij kunnen
maken. Verder kunnen studenten bij mij terecht
met persoonlijke kwesties, waarna ik kan
inschatten welke persoon hen verder kan helpen
als dat nodig is.”

“Voordat ik studieadviseur werd, heb ik jaren
college gegeven. Ook toen al vond ik studenten erg
boeiend. Je staat met één been al in het volwassen
leven en met je andere been nog in je jeugd, en ik
vind hun creatieve energie erg inspirerend.
Tegelijkertijd kunnen er drempels zijn, zeker met
zo veel mogelijkheden. Ik vind het daarom heel
interessant om naar studenten te luisteren en ze te
begeleiden.” 

Ik zou hier graag een coachende rol in spelen en de
studenten tijdens hun gehele universitaire loopbaan
willen begeleiden in hun persoonlijke
ontwikkeling.”

Anabel Lumbreras, studieadviseur

Waarom wilde u het studieadviseurschap op u
nemen?

Hoe heeft u de opleiding zien veranderen in de tijd
dat u studieadviseur bent?

Wat vindt u het leukst aan uw functie?

“Het leukst aan mijn functie vind ik de gesprekken
met de studenten. Soms zijn deze gesprekken best
moeilijk, maar ik vind het erg fijn als ik op zo’n
moment iets voor iemand kan betekenen. Daarnaast
vind ik het goed om de input van studenten te
gebruiken om de opleiding te verbeteren.”

Wat houdt uw functie als studieadviseur in?

Wat zou u graag willen bereiken binnen deze functie?

“Op dit moment wordt er gekeken naar een nieuw
mentoraatssysteem waarin studenten de regie
krijgen over hun eigen ontwikkeling. 
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Herinneringen aan
de opleiding

“Mijn leukste herinnering aan de opleiding is de reis
naar Madrid die we in het eerste jaar hebben gemaakt.
Tijdens de reis hebben we allerlei Spaanse dingen
gegeten, zoals een broodje met inktvisringen en frieten
met worstjes. Verder hebben we veel gelopen door
Madrid en een uitstapje gemaakt naar het graf van
Franco. Het was echt een heel leuke ervaring om mee te
hebben gemaakt!” – Sydney Motoh

“Er was eens een gepensioneerde meeloper die tijdens
het college van Gijs in slaap viel. Dat kwam niet door de
inhoud van het college, maar door de leeftijd. Oproep:
heeft iemand haar nog gezien of ligt ze nog steeds in
zaal E3.14?” – Joep Steinbusch

“Ik denk dat mijn beste herinnering aan de opleiding tot nog
toe de Sinterklaasavond met onze klas is geweest. Gezellig met
zijn allen cadeautjes uitpakken en gedichtjes voorlezen, zowaar
in het Frans én in het Nederlands, was echt een avondje om
niet te vergeten.” – Jeroen Sentjens

“Eén van mijn favoriete herinneringen aan de opleiding is
het liedje 'Si j'étais président' van Gérard Lenorman dat
Haike ooit aan ons voorstelde. Altijd als het over het
woord 'si' gaat, gaat hij op dat liedje door; het is een
vrolijk liedje dat mij (en nog een aantal anderen) laat
lachen en vrolijk maakt!” – Fleur Poelgeest

“Mijn favoriete herinnering is toch zeker wel de Parijsreis.
Op deze reis zijn wel meerdere memorabele dingen gebeurd,
maar wat ik nooit zal vergeten is dat ik midden in een
museum flauwviel en dat ik daarna een cola kreeg om bij te
komen.”- Evy Van Dael
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Woordweb door onze lezers

“Mijn favoriete herinneringen aan de opleiding zijn die aan
meneer Steenmeijer. Helaas is hij nu met pensioen, maar hij
was echt een fantastische docent. Daarnaast zorgde hij erg
goed voor zijn studenten. Ooit was de klas erg moe tijdens
het college van 08.30 en toen was hij zo lief om ons op
chocolademelk en koffie te trakteren.” – Lisette Tseng 

“Over het algemeen is de Parijsreis mijn
leukste herinnering, maar specifiek als kip
zonder kop met Mingus en Amber ’s nachts
de metro pakken om vervolgens in een of
andere tikibar te eindigen en daar cocktails
te drinken, was het absolute hoogtepunt!”
– Ilse Hoeben 

Gezelligheid

Tranquilo

Erasmusgebouw

Magnifique

Vertrouwen

Vriendschap

Mémorable Betrokkenheid

Opleiding Romaanse
Talen en Culturen

Piraterij
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Bovendien heeft het Vichy-regime ook Jeannes
nationalisme en het feit dat ze ter dood werd
veroordeeld door de Engelsen gebruikt om van haar
een fascistisch figuur te maken. Het regime gebruikte
deze aspecten om de haat voor Engelsen en
buitenlanders te versterken. Jeanne d’Arc werd
gepresenteerd als een figuur die wilde dat Frankrijk
vrij was van buitenlanders en Joden. Op deze manier
werd Jeanne een xenofoob, antisemitisch en
fascistisch figuur (Pinto 2012 & Baralon 2016).

Wie is Jeanne d’Arc?
Jeanne d’Arc werd geboren in 1412 te Domrémy. Ze
kwam uit een boerenfamilie. Als ze dertien is, hoort ze
een hemelse stem die zegt dat ze de Engelsen uit
Frankrijk moet verdrijven. In 1429 vertrekt Jeanne om
de Franse koning Charles VII te ontmoeten en vertelt
ze hem over de stem. Hij vertrouwt haar een klein
leger toe om het door de Engelsen bezette Orléans te
bevrijden. Na haar succes in Orléans haalt Jeanne
d’Arc Charles VII over om zich te laten kronen tot
koning in Reims. Hierna trekt Jeanne naar Parijs, maar
het lukt haar niet om de stad te veroveren. Jeanne
wordt gevangengenomen door de Bourgondiërs, die
haar voor 10.000 pond aan de Engelsen uitleveren.
Vervolgens wordt ze door de Inquisitierechtbank
veroordeeld wegens ketterij en op 30 mei 1431 wordt
ze verbrand in Rouen (Bourel, 2017). 

Jeanne d’Arc als nationalist
Vandaag de dag wordt Jeanne d’Arc vooral beschouwd
als symbool van het politieke rechts. De
bijeenkomsten van rechtse politieke partijen vinden
vaak plaats voor het standbeeld van Jeanne d’Arc op
het Place des Pyramides in Parijs. Jeanne d’Arc beschikt
over waarden die passen bij het politieke rechts: ze is
nationalistisch, ze houdt van haar vaderland en zal dit
beschermen tot haar dood (Sniter, 2008). Jean-Marie
Le Pen, voormalig lijsttrekker van de rechtse partij
Front National , maakt ook gebruik van deze aspecten
van Jeanne d’Arc. Hij presenteert haar als ‘martelaar
van de immigratie’ die is gesneuveld door de
buitenlandse bezetter. Het feit dat Jeanne d’Arc streed
tegen de Engelsen, tegen buitenlanders, wordt
misbruikt in het xenofobe, anti-immigratiediscours
van extreemrechts (Lesselier, 1991).

Jeanne d’Arc: hoogstwaarschijnlijk heb je weleens van haar gehoord. Ze werd op 30 mei
1431 verbrand wegens ketterij en toch speelt ze tot op de dag van vandaag nog een
belangrijke rol in Frankrijk. Haar levensmissie was het beschermen van haar vaderland,
Frankrijk, en hierdoor wordt ze vaak gezien als het ideale rolmodel voor nationalisme. Het
is dan ook niet verassend dat extreemrechts haar heeft opgeëist als symbool (Bourel,
2017). Dit is echter niet het enige waarvoor Jeanne d’Arc als symbool wordt gebruikt. In dit
artikel zullen we kijken naar verschillende representaties van Jeanne d’Arc in de afgelopen
eeuw.
Tekst: Tessa van Wijk

De verschillende representaties
van Jeanne d’Arc

Van fascist tot feminist
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Standbeeld Jeanne d’Arc. Uit: Association
Marais-Louvre (z.d.).

Jeanne d’Arc op een fascistische propagandaposter.
Uit: Concours National de la résistance et de la
déportation (z.d.).

Fascistisch propaganda
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Jeanne d’Arc
ook gebruikt als politiek symbool. Het Vichy-regime
hanteerde bepaalde waarden die vaak geassocieerd
worden met Jeanne d’Arc, zoals nationalisme en
katholicisme, en verdraaide deze. Op deze manier
werd Jeanne d’Arc getransformeerd tot een
propagandafiguur van het Vichy-regime. Philippe
Pétain, de leider van het Vichy-regime, gebruikte
bijvoorbeeld de katholieke toewijding van Jeanne en
maakte hier antisemitisch propaganda van. Jeanne was
namelijk gestorven in de naam van de katholieke
godsdienst en niet in de naam van de joodse
godsdienst. Volgens het Vichy-regime kon Jeanne dus
onmogelijk het jodendom steunen of tolereren
vanwege haar katholieke toewijding. 



Jeanne d’Arc: feminist avant la lettre?
Ook voor feministen speelt Jeanne d’Arc een
belangrijke rol. Jeanne vocht namelijk in de
Honderdjarige Oorlog en hierdoor zien feministen haar
als het ideale voorbeeld van een vrouw die een plek
heeft gevonden in een mannenwereld. In de strijd voor
vrouwenkiesrecht was Jeanne een belangrijk rolmodel.
Ze was hét bewijs dat vrouwen ook een machtige rol
in de maatschappij konden hebben. Zelfs in Engeland
was Jeanne d’Arc een feministisch symbool voor de
suffragettes (vrouwen die streden voor
vrouwenkiesrecht, red.) die haar zagen als heldin. Dit
alles laat zien dat Jeanne d’Arc ook een belangrijk
feministisch icoon is (Bourel, 2017 & Traino, 2016).

Een boerenmeisje van het volk
Jeanne d’Arc staat ook symbool voor andere dingen
dan xenofobie, nationalisme en extreemrechts. Zo
speelt ze een belangrijke rol in de politiek van de
Franse Republiek en ze doet dit ook aan de linkerkant
van het spectrum (Sniter 2008 & Tidjiti, 2018). Het
sociale links focust op de bescheiden afkomst van
Jeanne om haar te presenteren als een meisje van het
volk, Jeanne groeide namelijk op in een boerenfamilie
uit Lorraine. Jeannes afkomst en het lijden dat de adel
en de kerk haar hebben aangedaan, worden door
politiek links gebruikt om te laten zien dat Jeanne
d’Arc dicht bij het (arme) volk en de arbeiders staat.
Dit laat zien dat Jeanne d’Arc ook de linkse waarden
kan representeren (Traino, 2016). 

Slachtoffer van de Kerk of heilige?
Ook als het gaat om religie is Jeanne d’Arc een
complex figuur. Zo wordt ze vaak gezien als
slachtoffer van de Kerk. Op het schilderij 'Jeanne op
de brandstapel' presenteert Hermann Anton Stilke
Jeanne ook op deze manier. Het was namelijk de Kerk
die haar in 1431 veroordeelde wegens ketterij, ook al
was Jeanne katholiek en wilde ze de katholieke religie
verdedigen tegen de Engelsen. De Kerk heeft dus een
grote rol gespeeld in de veroordeling en dood van
Jeanne d’Arc en hierom beschouwt men haar vaak als
slachtoffer van de Kerk (Traino, 2016).

Echter, Jeanne wordt ook beschouwd als symbool van
de Kerk: ze wilde namelijk het katholieke geloof
verdedigen. De Kerk heeft dan ook veel pogingen
gedaan om het beeld van Jeanne als slachtoffer van de
Kerk te veranderen. Na de Eerste Wereldoorlog is
Jeanne d’Arc heilig verklaard door paus Benedictus XV.
Sindsdien ziet men Jeanne ook als strijder voor de
katholieke godsdienst (Traino, 2016).
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'Jeanne op de brandstapel'. Uit: Hermann Anton
Stilke (1843).

Jeanne d’Arc suffragette poster. Uit: Women's Social and
Political Union (z.d.).

Kortom: ook al is Jeanne d’Arc bijna 600 jaar geleden
overleden, ze is nog steeds een belangrijk onderdeel
van de (Franse) maatschappij en politiek. Bovendien is
ze een erg complex figuur die voor veel verschillend
gedachtegoed symbool staat. Zo wordt ze vaak gezien
als symbool van politiek rechts, maar ze is ook
belangrijk voor politiek links. Ze is tegelijkertijd
slachtoffer van de Kerk én symbool van het katholieke
geloof. Ze werd gebruikt als propaganda voor het
fascistische Vichy-regime, maar ze is ook een
voorbeeld voor feministen. Eén ding is echter zeker,
Jeanne d’Arc is vandaag de dag nog steeds van grote
betekenis voor veel verschillende mensen en
stromingen.



EL LADO OSCURO DEL TURISMO
EN MACHU PICCHU

Peru: het land van de Inca’s, de alpaca’s, een veelzijdige keuken en… Machu Picchu natuurlijk!
Deze historische Incastad is toch wel het eerste wat de meeste mensen voor ogen hebben als
ze aan Peru denken. Dit is wellicht te danken aan de titel waarmee Machu Picchu bekroond is:
het is een van de zeven moderne wereldwonderen. De ruïnestad wordt daardoor ook elk jaar
bezocht door meer dan anderhalf miljoen toeristen (Inca Trail Machu, 2021). Niet alleen Machu
Picchu, maar Peru in het algemeen wordt een steeds populairdere vakantiebestemming. Van
alle Zuid-Amerikaanse landen neemt het toerisme namelijk het hardst toe in Peru (Peru
Explorer, 2021). Wat zijn echter de consequenties van het toenemende toerisme in Peru? In dit
artikel zullen de gevolgen van het massatoerisme in kaart worden gebracht en zal ook de
invloed van sociale media hierop nader bekeken worden. 
Tekst: Lisette Tseng

Over het massatoerisme in Peru

Cuzco, het stereotiepe Peru
Cuzco is een stad in het zuidelijke Andesgebergte die
geldt als een van de populairste bestemmingen in
Peru voor toeristen. Dit heeft te maken met de vele
bezienswaardigheden die er in de buurt te vinden
zijn, zoals Machu Picchu, de regenboogberg
Vinicunca en de Heilige Vallei van de Inca’s. Echter,
de toeristische industrie in Cuzco is nu zo groot
geworden dat al het authentieke in de stad begint te
verdwijnen. Rijke, internationale bedrijven investeren
in de toerismebranche van Cuzco, waardoor de lokale
bevolking het zich niet meer kan veroorloven om in
de stad te blijven wonen. Op deze manier gaan de
meeste inkomsten naar alle grote bedrijven en
verdient de lokale bevolking nauwelijks iets aan het
toerisme (Anderson, 2008). Daarnaast is alles in de
stad gericht op het aantrekken van internationale
bezoekers, van accommodaties tot restaurants en
winkels. Cuzco verandert langzaamaan in een
microkosmos van het Peruaanse stereotype. De stad 

heeft een overmaat aan chocolade-, souvenir- en
piscowinkels (sterke drank gemaakt van druiven,
red.). Ook zie je bij elk verkoopkraampje weer precies
dezelfde soort kunst terug. Cuzco is nu een reflectie
geworden van wat toeristen denken dat Cuzco zou
moeten zijn (Nickelson, 2017). Wat ooit een
historische culturele stad was van de inheemse Inca’s
die later deel uitmaakte van het Spaanse rijk, is nu
een stad geworden vol met truien van geïmiteerde
alpacawol. 

Machu Picchu
Het massatoerisme in Peru heeft niet alleen sociale
gevolgen, zoals we in Cuzco zien, maar het heeft ook
consequenties voor de ecologie. Dit is vooral te zien
in en rond Machu Picchu. De historische Incastad is
niet gemaakt om elke dag duizenden toeristen te
ontvangen. De voetstappen van de enorme aantallen
bezoekers veroorzaken erosie in het park. Niet alleen
Machu Picchu, maar ook het pad van de Incatrail (een 
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Invloed van sociale media
Met het toenemende aantal bezoekers in Machu
Picchu neemt het ongewenste gedrag van sommige
toeristen ook toe. Zo zijn er al meerdere
vakantiegangers geweest die in het park geheel
naakt poseerden voor een foto. Daarnaast zijn er
zelfs toeristen geweest die hun behoefte hebben
gedaan in een tempel van het park en die een van de
muren van de ruïnes hebben gesloopt. Machu Picchu
is een heilige plek die van groot belang is voor de
Peruaanse cultuur, maar veel bezoekers lijken dit te
vergeten. Sociale media zouden een verklaring
kunnen zijn voor het vreemde gedrag van sommige
toeristen. In 2014 werd een jonge Canadees bijna
aangereden door een trein in het Cuzcogebied. Hij
was een video aan het maken en hoorde de trein niet
aankomen. Zijn reactie op zijn bijna-doodervaring
was dat hij de beste video van zijn leven had
gemaakt voor zijn sociale media (Rodríquez, 2020).
Zo wordt de mentaliteit van vele toeristen beïnvloed
door sociale media en doen ze soms de gekste dingen
voor meer likes. Uit een Brits onderzoek onder ruim
duizend jongvolwassenen blijkt zelfs dat 40,1% van
de respondenten hun vakantiebestemming uitkiest op
basis van hoe Instagrammable het is (Hayhurst, 2017).
Zo zou de invloed van sociale media een oorzaak
kunnen zijn van het groeiende toerisme in Machu
Picchu en ook van de overlast die sommige bezoekers
veroorzaken. 

eeuwenoude Incaroute richting Machu Picchu, red.)
brokkelt langzaam af onder de voeten van alle
toeristen (Matsangou, 2019). Daarnaast worden beide
enorm vervuild door het afval dat bezoekers
achterlaten. Elke dag moet er meer dan veertien ton
aan afval weggevoerd worden (Blazheska, 2017). Ook
heeft de Peruaanse overheid bouwplannen voor een
nieuw internationaal vliegveld in de Heilige Vallei
van de Inca’s, zodat toeristen Machu Picchu beter
kunnen bereiken. Een deel van deze vallei is al
gesloopt ter voorbereiding op de bouw. Het
landschap vol terrassen en routes die gebouwd waren
door de Inca’s is nu verwoest en verdwenen.
Daarnaast heeft de bouw van dit vliegveld ook veel
gevolgen voor de natuur die de omgeving rijk is. Zo
wordt de natuurlijke habitat van vele dieren verwoest
en zal de overlast van vliegtuigen een deel van de
fauna verjagen (Collyns, 2019). 

Alternatieven
Er zijn nog zo veel andere mooie
bezienswaardigheden te zien in Peru naast Machu
Picchu en Cuzco. Eén van de vele onontdekte parels
is bijvoorbeeld het bergstadje Chachapoyas aan de
rand van de Amazone. In dit mooie natuurgebied
liggen de ruïnes van een inheems volk genaamd de
Chachapoyas, dat ruim 700 jaar na Christus leefde
(We Are Travellers, 2021). Een andere alternatieve
bezienswaardigheid is Waqrapukara. Deze
adembenemende archeologische plek is zeker een
bezoekje waard. Er is nog niet zoveel bekend over
deze vreemde constructie, maar archeologen denken
dat het een kleine citadel was die ongeveer tussen
1500 tot 1000 voor Christus werd gebouwd (Clubb,
2020). Als laatste is het Nationaal Park Manú nabij
de Amazone een bijzondere plek om te bezoeken. Het
is ’s werelds meest ongerepte natuurgebied en is
opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO (We
Are Travellers, 2021).

Kortom: het massatoerisme in Peru heeft bepaalde
nadelen op sociaal, economisch en ecologisch
gebied. Dit zien we met name terug in de stad Cuzco
en in het bekende Machu Picchu. Daarnaast zouden
sociale media ook invloed kunnen hebben op het
toenemende aantal bezoekers in Machu Picchu en
zouden ze een oorzaak kunnen zijn voor de overlast
die veroorzaakt wordt door sommige
vakantiegangers. Zo heeft het toerisme helaas soms
een donkere kant. Kijk dus vooral voorbij de
Peruaanse trekpleisters om de ongerepte schoonheid
van het land te ontdekken!

Waqrapukara. Uit: Peru Full Adventures (2019).           
Het centrale plein Plaza de Armas in Cuzco. Uit: Michael
Marquand (2018).

Nationaal Park Manú. Uit: Escapism (z.d.).
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Deze kwaliteiten maken dat Arsène overvallen kan
plegen zonder ervan verdacht te worden. Arsène
heeft echter niet als doel om onschuldigen kwaad
te doen. Ook is hij respectvol tegenover vrouwen.
Dit dubbelzijdige karakter maakt dat hij bekend
staat als een echte ‘gentleman-dief’ (Hagen, 2021).
Omar Sy heeft dit klassieke karakter een populaire
twist gegeven. Door het succes van de serie liggen
de inmiddels vertaalde boeken van Leblanc nu zelfs
in Nederland in de winkel (NOS, 2021).

Samenvatting
Omar Sy speelt de dubbelrol van een gentleman en
een meesterdief genaamd Assane Diop. In de serie
neemt Assane wraak op de rijke elite. De elitaire
familie Pellegrini zou zijn vader hebben
beschuldigd van diefstal, waarvoor laatstgenoemde
gevangen is genomen (Hagen, 2021). Assane
onderzoekt of zijn vader daadwerkelijk schuldig is.
Het eerste wat hij moet doen om een stap
dichterbij te komen in het mysterie, is het stelen
van een ketting. Deze ketting is echter eigendom
van het Louvre, dus Assane vermomt zichzelf om er
binnen te dringen. Hij doet alsof hij een van de
schoonmakers is, om zo het Louvre binnen te
komen en het ook weer ongezien te kunnen
verlaten. Alle daden van de anti-held Assane Diop
zijn gebaseerd op die van het bekende personage
Arsène Lupin uit de Lupinverhalen van Maurice
Leblanc (Uitgeverij Oevers, z.d.). 

‘Lupin’: van klassiek boek
tot populaire Netflix-serie
Mysterie, misdaad en komedie. De nieuwe Netflix-serie ‘Lupin’ bevat het allemaal. Het eerste seizoen
van deze Franse misdaadserie is in januari 2021 op Netflix verschenen en wordt geregisseerd door
Louis Leterrier. Mede dankzij Omar Sy (‘Intouchables’) in de hoofdrol is de serie een kijkcijferkanon
geworden. Graag neem ik jullie mee in het Lupinverhaal van Assane Diop en ik hoop met mijn mening
jullie ervan te overtuigen dat de serie de moeite waard is om te kijken.
Tekst: Lise Akkermans

Lupinverhalen 
Maurice Leblanc was een Franse auteur die
bekendstaat om zijn Lupinverhalen. Het eerste
verhaal schreef hij in 1905 voor het tijdschrift 'Je
sais tout'. In 1907 heeft hij zijn negen verhalen
gebundeld. Het hoofdpersonage, Arsène Lupin,
wordt ook wel de Sherlock Holmes van Frankrijk
genoemd, omdat hij met name een meester is in
het veranderen van identiteit door zichzelf te
vermommen (Uitgeverij Oevers, z.d.). Daarnaast
spreekt het personage meerdere talen en beoefent
het vele vechtsporten. 
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Arsène Lupin. Uit: Penguin Random
House (z.d).

Omar Sy als Assane Diop. Uit: Espinof (2021). Opinie
Het bijzondere aan de serie vond ik de gemengde
gevoelens die ik ervan kreeg. Aan de ene kant is
Assane bezig met het ondernemen van veel illegale
en criminele activiteiten. Tegelijkertijd had ik ook
veel medelijden met de hoofdrolspeler, want hij
wil eigenlijk vooral weten wat er met zijn vader is
gebeurd. Bovendien vond ik de komische lading
van de serie geweldig. Dit geeft de spanning en
actie toch wat luchtigheid. 

Kortom: de op de Maurice Leblancs boeken
gebaseerde hitserie ‘Lupin’ is vanwege zijn vele
genres een serie voor iedereen. Veel kijkplezier!



Magisch-realistische telenovela
De serie wordt omschreven als een ‘magisch-
realistische telenovela’. Een telenovela is de Latijns-
Amerikaanse variant van een soap die wordt
gekarakteriseerd door een melodramatische
verhaallijn en een vaste cast (Britannica, z.d.).
Magisch-realisme houdt in dat de realiteit verworven
wordt met ‘magische’ elementen (MasterClass, 2020).
De combinatie van deze twee genres is wat ‘Jane the
Virgin’ uniek maakt binnen Amerikaanse series. Waar
het in eerste instantie lijkt of je naar een normale
serie aan het kijken bent, word je keer op keer
verrast door de magisch-realistische elementen van
de serie. Ook zit de serie vol met absurde
gebeurtenissen die stuk voor stuk bijdragen aan haar
charme. Dit brengt wel met zich mee dat dit geen
serie is waarbij je tussendoor even snel op je
telefoon kunt kijken, wat voor mij ook meteen het
enige negatieve aspect van de serie is. Als je even
afgeleid raakt, ben je meteen kwijt wat er allemaal
gebeurt.  

Herkenbaarheid 
Wat ‘Jane the Virgin’ mijns inziens verder een goede
serie maakt, is het feit dat veel kijkers zichzelf in Jane
kunnen herkennen. Ze is een ambitieus persoon die
haar droom om schrijfster te worden wil
verwezenlijken. Dit proces verloopt zeker niet perfect
en als kijker voel je je daardoor begrepen wanneer je
zelf problemen hebt bij het volgen van je ambities.
Het verhaal van Jane biedt ook hoop. Wat er ook
gebeurt, ze geeft niet op, waardoor deze serie mensen
ongetwijfeld een positieve mindset bezorgt. 
     Tot slot is een van de belangrijkste elementen van
de serie dat ze zich afspeelt rondom een non-
traditionele, maar toch goed functionerende familie.
Tegenwoordig zijn er steeds meer non-traditionele
families en het is dan ook prettig om in Jane the
Virgin te zien dat dit helemaal niet nadelig hoeft te
zijn. De familie van Jane is juist een hele liefdevolle
familie, wat bij kijkers een warm gevoel oproept.
Vooral de relatie van Jane met haar oma Alba en haar
moeder Xiomara doet de harten van de kijkers
smelten.

Verhaallijn
In de feelgood serie ‘Jane the Virgin’ (2014-2019),
die gebaseerd is op de Venezolaanse telenovela
‘Juana la Virgen’, volgen we het verhaal van Jane
Villanueva. Ze komt uit een katholieke familie en
heeft dan ook beloofd maagd te blijven tot aan het
huwelijk. Dit verloopt volgens plan, totdat ze bij een
doktersbezoek per ongeluk kunstmatig
geïnsemineerd wordt en hierdoor zwanger raakt. Hier
begint het avontuur van Jane dat vol zit met
driehoeksverhoudingen, familiedrama en
kwaadaardige tweelingen, maar bovenal heel veel
liefde bevat. 

Wellicht heb je wel al eens van ‘Jane the Virgin’
gehoord. Deze serie over de Spaans-Amerikaanse
Jane Gloriana Villanueva, gespeeld door de
Amerikaanse-Puerto Ricaanse actrice Gina
Rodriguez, wist de afgelopen jaren de harten van
vele kijkers te veroveren. In dit artikel neem ik
jullie mee in de wereld van Jane en leg ik uit
waarom deze serie je tijd waard is. 
Tekst: Cheyenne Winkcers

¡Sacado de una 
telanovela!

Recensie ‘Jane the Virgin’

Mocht je dus nog op zoek zijn naar een nieuwe serie:
ik raad hem je zeker aan. Hopelijk geniet je er net zo
veel van als ik, laat me vooral weten wat je ervan
vond! Alvast veel kijkplezier!

Alba, Jane en Xiomara. Uit: The CW (2014).

'Jane the Virgin'. Uit: Estadão (2018).
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6. De luchtbrug. Jij kiest voor gemak. Aan milieuvervuiling denk je even niet: je pakt daarom het vliegtuig van
Brussel naar Parijs! Ga verder naar vakje 12.
19. Eenmaal voorbij Parijs kom je door de prachtige Loirevallei met haar betoverende kastelen. Je bent op slag
verliefd en besluit te overnachten in een mooie kasteelherberg. Wel even een beurt overslaan helaas...
31. Oeps, je valt in de put in het centrum van Carcassonne. Blijf rustig afwachten tot een andere speler je
bevrijdt. Een medespeler bevrijdt je door op hetzelfde vakje terecht te komen. 
42. Je probeert de Pyreneeën te passeren, alleen raak je verdwaald. Je besluit op je intuïtie te vertrouwen en die
blijkt niet best, je rijdt terug. Ga terug naar vakje 37. 
52. Oei oei oei, je hebt je onderweg niet gedragen en wordt in het noorden van Spanje gevangengezet. Blijf in de
gevangenis tot een andere speler je bevrijdt. Ook hier bevrijdt een medespeler je door op hetzelfde vakje terecht
te komen.  
58. O nee, net voor de eindstreep leg jij het loodje. Je moet helemaal opnieuw beginnen... 
63. La batalla del vino de Haro is al in volle gang, jij bent als eerste gearriveerd. Gefeliciteerd, je hebt het spel
gewonnen!*

Zin in een spelletje? Met dit Ouisí-ganzenbord heb je gegarandeerd plezier! Ga samen op
reis van Nederland naar Spanje. Race de andere spelers voorbij en zorg dat jij als eerste bij
het eindpunt bent: La batalla del vino de Haro (Het Haro wijnfestival, red.) in de provincie La
Rioja, die grenst aan het zuiden van Baskenland. Jaarlijks vindt dit wijngevecht plaats op 29
juni en het is hierbij de bedoeling zo veel mogelijk mensen te doordrenken met wijn. De weg
ernaartoe is helaas niet geheel zonder obstakels. Geluk bestaat in dit spel, maar ongeluk ligt
ook op de loer... Ben jij de eerste die zijn waterpistool of emmer kan gaan vullen om mee te
doen met het wijngevecht? 
Tekst: Indra van Leersum

Hoe werkt het?
Om te bepalen wie er mag beginnen, gooit iedere speler eenmaal met de dobbelstenen. Wie het hoogste aantal
ogen heeft gegooid, mag beginnen. Nu dit is bepaald, is het belangrijk dat iedere speler bij de eerste worp van
het spel goed oplet: wie bij de eerste worp een 5 en een 4 gooit, mag meteen door naar vakje 53. Wie bij de
eerste worp een 6 en een 3 gooit, mag door naar vakje 26. Het spel gaat verder en het aantal ogen dat je nu gooit,
mag je vooruit zetten. Kom je op een vakje terecht dat al bezet is? Dan moet je weer terug naar het vakje waar je
vandaan kwam. 

*Om het spel te winnen, zul je bij de laatste worp het juiste aantal ogen moeten gooien om exact op vak 63 te
komen. Gooi je net te hoog om op vakje 63 uit te komen? Dan zul je weer terug moeten tellen. Komt je pion
hierbij op vakje 54, met de snelheidsborden, dan moet je nogmaals hetzelfde aantal vakjes terugstappen. Je kunt
de volgende ronde opnieuw proberen om de eindstreep te halen! 

Iedereen klaar? Vertrekken maar! Veel speelplezier!

Twee dobbelstenen 
Een pion voor iedere speler 

Wat heb je nodig?

Uitleg over de speciale vakjes
Kom jij op vakje 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 of 59 terecht? Jij drukt hier het gaspedaal nog even wat
steviger in en versnelt je rit naar de Spaanse zon! La batalla del vino de Haro, here you come! Je mag nog een keer
hetzelfde aantal stappen vooruit zetten. 

Jeu de l'oie/Juego de la oca
Ganzenborden in Ouisí-stijl!
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REFLECTIE OP DE BACHELOR: 
VAN EERSTEJAARSSTUDENTEN TOT

BIJNA AFGESTUDEERDEN

NB: Destijds is er ook een vierde student geïnterviewd, die inmiddels is gestopt met de studie.
Desondanks hadden we zijn visie graag meegenomen in het interview, maar ondanks herhaaldelijk

proberen is er niet gereageerd op de oproep. 

“Jazeker, ik vind van mezelf dat ik nu meer mijn
mening geef over zaken en ik denk dat het ook
komt doordat daar ruimte voor is in mijn
studiejaar. In de colleges word je ook vaak
gevraagd wat je ergens van vindt. Voorheen zou ik
dat niet echt gezegd hebben, maar ik kom
tegenwoordig meer op voor mezelf, ook als het
gaat om het geven van mijn mening. Ik betwijfel
of dit ook het geval was geweest als ik me niet
zoals nu heel veilig had gevoeld in onze groep." 

“Nou, wat misschien wel leuk is om te vertellen, is
dat ik in een Franse Discord server zit om samen
met mensen Frans te praten in de voice-chat. Dat
heb ik dus pasgeleden voor het eerst gedaan en
die jongen met wie ik sprak, zei dus dat het echt
goed ging. Dat vond ik zo leuk, dat ik echt een
fatsoenlijk gesprek met hem kon voeren in het
Frans, daar doe je het wel voor.”

Oktober 2018: ik was net aan mijn bachelor begonnen en interviewde met knikkende
knieën vier van mijn medestudenten. Tweeënhalf jaar later had ik het geluk om met
drie van hen terug te mogen blikken op de ervaringen die ze tijdens hun bachelor
hebben opgedaan.
Tekst: Amber Smits

Evy (Frans, B3)

Hoe zou je je niveau Frans nu omschrijven?
Ben je op persoonlijk vlak veranderd tijdens de

bachelor?

SPIEGELVRAAG
Heb je al een idee over welke kant je op wilt

met de studie?

 “Ik heb wel ideeën, maar ik wil eigenlijk even
afwachten welke dingen mij goed liggen en dan
zie ik over een tijdje wel wat ik ermee ga doen.
Sowieso zou het beroep van leraar mij wel leuk
lijken of in een Franstalig bedrijf of iets met
communicatie… opties genoeg!”

“In ieder geval wil ik aankomend studiejaar de
educatieve minor gaan volgen. Aan de hand van
deze minor ga ik besluiten of het leraarschap iets
voor mij is of niet. Ik denk wel dat het die richting
op gaat, ik weet het alleen nog niet zeker. De
opties zijn zo uiteenlopend, dat je op heel veel
verschillende plekken terecht kunt komen.”

Oktober 2018: Februari 2021:

“Ik zie mijn medestudenten echt als mijn vrienden”
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“Ik had voor mezelf bedacht dat als we ongeveer
met tien man zouden zijn, er vast wel iemand
tussen zou zitten met wie ik het goed zou kunnen
vinden. We zijn gestart met dertien, dus dat is
gelukt en uiteindelijk is er niemand met wie ik
helemaal niet overweg kan. Het helpt ook dat
bijna iedereen mee was naar de introductieweek,
daardoor leer je elkaar ook op een andere manier
kennen dan alleen in de collegebanken. Er vallen
ook geen mensen buiten de groep, niemand staat
alleen.”

“Doe vooral wat je leuk vindt en geniet ook
gewoon van je studententijd, want het is toch
echt wel heel bijzonder. Het is ook heel leuk op
de universiteit en met mensen die je leert kennen
en de dingen die je leert, maar het
studentenleven an sich is ook heel leuk. Dat klinkt
heel cliché, maar ik vind dat wel echt. Geniet er
gewoon van en maak je niet te druk om bepaalde
dingen, het loopt toch zoals het loopt en het komt
uiteindelijk allemaal wel goed.”

“Ik zie mijn medestudenten niet per se als
studiegenoten, ik zie ze echt als mijn vrienden.
Dit komt ook omdat we ook buiten de universiteit
afspreken, dat vind ik heel gezellig. Ik merkte wel
door de minoren en doordat we minder samen
college hadden, dat ik mensen wel echt ging
missen. Ik vind het dan ook echt heel jammer dat
we waarschijnlijk geen college meer hebben op de
universiteit met zijn allen, want ik ben heel blij
met mijn medestudenten.”

“Naast de taal zelf, vond ik de geschiedenis heel
leuk om te leren. Dit had ik helemaal niet
verwacht van tevoren, want op de middelbare
school had ik niks met geschiedenis en ik heb dit
vak dan ook laten vallen toen ik mijn profielkeuze
maakte. Ik vond het dus wel verrassend dat ik dat
wel erg interessant bleek te vinden.”

“Ik denk dat de studie Spaans in Nijmegen op
zichzelf al heel tof is, vooral als je er echt een
passie voor hebt. Wat daarnaast ook heel erg
bijdraagt, zijn de docenten. We hebben superleuke
docenten die altijd voor je klaarstaan en die altijd
je vragen willen beantwoorden, dus stel ze vooral
ook!”

Lisette (Spaans, B3)

Wat is het belangrijkste/leukste/mooiste wat
je hebt geleerd tijdens je bachelor? Is er iets wat je graag wilt vertellen?

SPIEGELVRAAG

“Omdat het best veel tentamens zijn, ben ik er
wel een beetje gespannen voor. Ik weet niet of ik
mijn tijd helemaal goed ga kunnen verdelen
tussen alle vakken, maar ik hoop dat ik niet in
tijdnood kom. Al met al denk ik wel dat het
gewoon te doen is, zolang je er maar genoeg tijd
in steekt. Doordat de docenten goed hebben
uitgelegd wat je van een tentamen kunt
verwachten, heb ik wel een idee van hoe het eruit
kan zien.”

“Ik ben nu niet echt meer nerveus voor tentamens.
Ik heb gelukkig ook geen mondelinge tentamens
meer, want daar ben ik altijd wel nerveus voor
gebleven. Dat heeft denk ik ook een beetje met
zelfvertrouwen te maken. Voor gewone toetsen
heb ik dat niet meer. In het begin van de studie
kwam het vooral doordat alles nieuw was en
omdat het best veel tentamens waren, maar op
een gegeven moment raak je eraan gewend.”

Oktober 2018: Februari 2021:

Wat verwacht je van de tentamenperiode? 
Zie je ertegen op?

Hoe ga je nu om met tentamenperiodes? 

“Ik vind de Beaujolaisborrel altijd echt top.
Specifiek ook die toen ik in de B2 zat, die vond ik
echt heel leuk. Ik ben ook fan van de
Sangriaborrel, maar ik vond eigenlijk de
Beaujolais meestal leuker én die wijn vind ik
lekkerder.”

Ilse (Frans, B3)

Wat is tot nu toe je leukste ¿Ouisí?-
herinnering?

Heb je tips voor eerstejaarsstudenten of
aankomende studenten? Is er iets wat je ze mee

 wilt geven?

SPIEGELVRAAG
Wat vind je van de groep en de

groepsgrootte?Oktober 2018: Februari 2021:
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De Organisation internationale de la Francophonie
De Organisation internationale de la Francophonie
werd opgericht in 1970. Volgens de organisatie is
de OIF in eerste instantie een organisatie voor
mensen die allemaal dezelfde taal delen: het Frans.
De OIF stelt dat dit er wereldwijd ongeveer 300
miljoen zijn, van wie 59% uit Afrika afkomstig is. Er
is echter een verschil tussen de francofonie zonder
hoofdletter en Francofonie met hoofdletter: het
eerste begrip verwijst kortgezegd naar landen en
mensen buiten Frankrijk die Frans spreken, het
tweede begrip verwijst naar de OIF. Binnen deze
Francofonie van de OIF vallen 88 staten van alle
continenten. Het eerste doel van de organisatie is
het in stand houden en verspreiden van de Franse
taal in deze landen, zodat het Frans “meer gebruikt,
beter gesproken en beter begrepen wordt” (OIF,
z.d.). De organisatie promoot dus het gebruik van
de Franse taal, maar heeft nog een aantal andere
“missies”. Een aantal hiervan zijn het bevorderen
van culturele en taalkundige diversiteit, het
promoten van vrede, democratie en mensenrechten,
en het verbeteren van onderwijs, economische
samenwerking en duurzame ontwikkeling. De OIF
beschikt naar eigen zeggen over een netwerk van
experts om lidstaten hiermee te helpen. (OIF, z.d.).  

Voorstanders
Volgens het Institut français Pays-Bas (Frans
Instituut Nederland, red.) vervult de Franse taal in
verschillende landen een andere belangrijke rol.
Voor veel Franssprekenden in Canada bevestigt het
Frans een culturele identiteit. In bepaalde
Afrikaanse landen biedt het Frans toegang tot 
onderwijs en staat het symbool voor ontwikkeling.
In Europa wordt het Frans veelal geassocieerd met
de Europese Unie. Veel Oost-Europese landen zijn
dan ook lid van de OIF, aangezien een aantal van
deze landen graag zou toetreden tot de EU. Kennis
van het Frans en een goede band met Frankrijk
kunnen dan erg nuttig zijn (Institut français, z.d.).
Een lidmaatschap van de OIF zou dus in deze
kwesties voor verschillende landen van belang
kunnen zijn. 
      Daarnaast zorgen het verbeteren van onderwijs
en het promoten van vrede en mensenrechten
volgens voorstanders van de organisatie voor veel
goeds. Zo heeft de OIF veel geld uitgetrokken voor
de bevordering van werkgelegenheid voor
bijvoorbeeld vrouwen en jongeren en streeft ze
naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Daarnaast zorgt de gedeelde taal van de
Francofonie voor veel handelsvoordelen en meer
inkomen in zowel Frankrijk als andere landen. Wat
betreft technologie wil de OIF ervoor zorgen dat
alle inwoners van de lidstaten voldoende toegang
hebben tot technologie en internet. Verder wil de
organisatie zich in de toekomst meer inzetten voor
natuur- en milieubescherming (Douaglin, 2020).
Volgens Patrick Lacroix, docent geschiedenis aan
de universiteit van Acadia in Canada, zorgen de
gedeelde waarden en de gedeelde kennis van de
taal voor meer begrip tussen mensen uit
verschillende landen. De OIF kan op deze manier
bijdragen aan een dialoog tussen verschillende
groepen. Dit zou dan de basis kunnen zijn voor het
oplossen van conflicten en het verbeteren van
internationale samenwerking (Lacroix, 2020).

DE ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE: FRANSE TAALPOLITIEK OP

INTERNATIONAAL NIVEAU

De Organisation internationale de la Francophonie (OIF, Internationale Organisatie voor de
Francofonie, red.) is een organisatie van landen waar het Frans of de band met Frankrijk
belangrijk is. De organisatie staat vooral bekend om het promoten van de Franse taal,
maar houdt er ook een aantal andere doelen omtrent economie, cultuur, politiek en
onderwijs op na. Vanwege de grote rol die Frankrijk speelt in deze organisatie, noemen
critici de organisatie ook wel neokoloniaal. Wat is de OIF precies en is deze kritiek
gerechtvaardigd? 
Tekst: Gabriëlle

Het logo van de OIF. Uit: OIF (z.d.).
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Kritiek
De Organisation Internationale de la Francophonie
wordt echter niet door iedereen gesteund. De OIF
bestaat voor een groot deel uit landen die door
Frankrijk werden gekoloniseerd in de negentiende
eeuw en die pas in de jaren zestig van de vorige
eeuw onafhankelijk werden. Toen de Fransen deze
landen binnenvielen, was economische uitbuiting
niet hun enige doel, maar wilden zij deze landen
ook hun eigen gedachtegoed opleggen. Deze
zogenaamde mission civilisatrice
(beschavingsmissie, red.) was een belangrijk
onderdeel van het koloniale tijdperk. De
kolonisator achtte de gekoloniseerde
samenlevingen inferieur en vond dat deze landen
zich moesten aanpassen aan de Franse beschaving
(Candea & Véron, 2019). 
      Volgens Trang Phan-Labays van het Institut
internationale pour la francophonie (Internationaal
instituut voor de francofonie, red.) hebben de
francofonie en de OIF, die vlak na de koloniale tijd
in 1970 werd opgericht, moeite met het afschudden
van neokoloniale associaties. Het feit dat de
Francofonie vooral vanuit Frankrijk opereert, rijmt
volgens haar niet met het door de OIF
gepropageerde idee dat de organisatie een echte
multilaterale samenwerking is (Phan-Labays, 2018).
Ook Laélia Véron en Maria Candea schrijven in hun
boek Le français est à nous! (Het Frans is van ons! ,
red.) dat de sterke invloed van Frankrijk op de OIF
en haar doel om het Frans uit Frankrijk te
verspreiden het doet lijken alsof het Frans aan
Frankrijk toebehoort, terwijl het grootste deel van
de Franssprekenden zich op het Afrikaanse
continent bevindt. Verder vinden zij het krom dat
de OIF aan de ene kant taalkundige diversiteit wil
creëren, maar aan de andere kant sterk opkomt voor
het Frans. Daarnaast vinden zij dat de “missies” van 

Opinie: neokoloniale associaties
Ook bij mij roept de OIF neokoloniale associaties
op. Hoewel ik denk dat de organisatie ook goede
dingen kan bereiken wat betreft gelijkheid en
onderwijs, doen de “missies” me zeker in de
voormalige koloniën te veel denken aan een
moderne versie van de mission civilisatrice. Voor
mij is het hypocriet dat Frankrijk deze landen in de
koloniale tijd sterk heeft benadeeld, om ze nu met
een soort Europees superioriteitscomplex te komen
‘verbeteren’. De focus op de Franse taal en de
gecentraliseerde structuur met Frankrijk als
middelpunt bevestigen voor mij dit beeld en lijken
wat mij betreft op een poging om nog steeds
invloed uit te oefenen op de rest van de wereld.  

De Organisation internationale de la Francophonie
valt dus vanuit verschillende invalshoeken te
bekijken. Aan de ene kant doet de organisatie veel
voor culturele en politieke ontwikkeling in
verschillende landen en zorgt ze voor economische
ontwikkeling. Critici van de OIF vinden echter dat
er te veel wordt gefocust op de verspreiding van de
Franse taal en de Franse normen en waarden, wat
hen sterk doet denken aan de koloniale mission
civilisatrice. De meningen verschillen dus sterk,
maar het is hoe dan ook duidelijk dat Frankrijk met
de OIF een grote rol speelt op het wereldtoneel. 

de OIF te veel doen denken aan de koloniale
onderdrukking en beschavingsmissie. Voor hen is
het ook tekenend dat Algerije, een voormalige
Franse kolonie, vanwege deze koloniale connotaties
geen lid wil worden van de organisatie (Candea &
Véron, 2019). 

De lidstaten van de OIF. Uit: OIF (z.d.).
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Een ode aan de verborgen parels in
de stad van de sinaasappels

El Jardín de Monforte, een oase van rust
Even tot rust komen zonder de aanwezigheid van
massa’s toeristen? Overweeg dan een bezoek aan de
Jardín de Monforte . Het is weliswaar een kleiner park
dan het alom bekende Turia park , maar het is een stuk
rustiger en verder afgelegen. Bezoek vooral het
neoclassicistische gedeelte dat vol staat met
standbeelden, maar sla ook zeker het robuustere
gedeelte met een heuse berg niet over. Let echter
goed op: het kan namelijk zomaar zo zijn dat je voorbij
de ingang van het park loopt.

La Fábrica de Hielo, daar waar de stad tot leven komt
Hoewel er aan de buitenkant weinig spannends te
beleven valt, is La Fábrica de Hielo (De IJsfabriek, red.)
een van de meest bruisende locaties van de stad. In
deze, je raadt het al, voormalige ijsfabriek komen
voornamelijk jonge inwoners samen om te genieten
van een hapje, drankje en livemuziek. Kortom: de
ideale locatie om onder het genot van een lokale
delicatesse de inspirerende bevolking te leren kennen!
Ben je toch al op locatie? Probeer dan vooral niet de
verleiding te weerstaan en proef de regionale patatas
bravas , de croquetas de bacalao (kabeljauwkroketjes,
red.) of een van de op sinaasappel gebaseerde
gerechten; een echte ode aan het icoon van de stad en
zijn plukkers (La Fábrica de Hielo, z.d.).

Palacio del Marqués de Dos Aguas, de rijkdom achter
gesloten deuren
Hoewel andere belangrijke historische plekken in het
stadscentrum, waaronder de alom bekende kathedraal,
de aandacht trekken van een grote groep toeristen, is
het Palacio del Marqués de Dos Aguas (Paleis van de
markies van Dos Aguas, red.) een belangrijke locatie
die vaak buiten beschouwing wordt gelaten. Het
originele gebouw, dat al uit de 15e eeuw afkomstig is,
wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke verschijning
in het stadscentrum. Loop tussen de bijzondere
standbeelden van de hoofdingang door en waan je
even in de rijke geschiedenis van de stad!

Concluderend zou je kunnen zeggen dat er nog veel
schuilgaat achter de stad die elk jaar op meer
toeristen kan rekenen, dit artikel is maar een kleine
blik op de verborgen pareltjes. Probeer alle
voorgeschreven lijstjes eens aan de kant te leggen en
volg de lokale bevolking naar de meest bijzondere
plekken voor ervaringen die wellicht zo uniek zijn dat
ik of de auteurs van je reisgids ze niet voor je konden
beschrijven.

De afgelopen jaren zijn veel reisgidsen het erover eens: hoewel Madrid en Barcelona
het reisgedrag van de Nederlandse reiziger nog altijd domineren, is Valencia bij
uitstek the place to be om te genieten van een opkomende cultuur-, eet- en
uitgaansscéne (Lonely Planet | Travel Guides & Travel Information, z.d.). Ongeveer
drie jaar geleden vertrok ik voor een taalcursus Spaans naar deze stad en nog altijd
is Valencia één van mijn favoriete bestemmingen in Spanje. Benieuwd geworden naar
wat Valencia te bieden heeft? (Her)ontdek dan, samen met mij, een aantal van mijn
favoriete verborgen parels van deze levendige stad.
Tekst: Daan Jansen

v.l.n.r.: Jardí de Montfort a València. Uit: Joan Banjo (2010); La
Fábrica de Hielo. Uit: SrPerro (2018); Los Jardines de Montforte.
Uit: Los ojos de Hipatia (2016).
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La Fête de la Musique vandaag de dag
Elk jaar zetten de Franse gemeenten en steden zich in om een
bijzonder Fête de la Musique te organiseren. Ze worden gesteund
door veel verschillende mensen en groepen. Zo is de SACEM
(Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique , red.) een
belangrijke ondersteuner, evenals de media, de plaatselijke
autoriteiten, de lokale bevolking en de vele vrijwilligers. Al deze
partijen dragen bij aan het mogelijk maken van het Fête de la
Musique. Dit feest breng ook nieuwe muzikale ontwikkelingen
teweeg, zoals de heropleving van traditionele muziek, de
ontwikkeling van koren en de opkomst van rap. Bovendien wordt
sinds 1985 het Fête de la Musique ook in andere landen gevierd.
Ter gelegenheid van het Europese Jaar van de Muziek in datzelfde
jaar werd het handvest La Fête Européenne de la Musique (Het
Europese Feest van de Muziek, red.) ontwikkeld. In 1997 werd dit
in Boedapest ondertekend en sindsdien kunnen andere landen,
ook buiten Europa, zich hierbij aansluiten. In 2017 namen meer
dan 120 landen deel aan het evenement (Ministère de la Culture,
2020).

Kortom, het Fête de la Musique is een groots evenement in
Frankrijk. Elk jaar wordt dit feest, met als doel het vieren van de
muziek en haar diversiteit, gevierd. Dus ga zodra het kan eens
lekker naar Frankrijk op 21 juni, trek je dansschoenen aan en
geniet!

1982: de geboorte van La Fête de la Musique
In 1981 werd componist Maurice Fleuret door minister van Cultuur
Jack Lang benoemd tot directeur van muziek en dans. In deze
positie riep Fleuret op tot een revolutie op muzikaal gebied. Hij
wilde alle soorten muziek zonder enige hiërarchie samenbrengen.
In 1982 werd hierop een groot onderzoek verricht naar de
culturele gewoontes van Fransen. Uit dit onderzoek bleek dat vijf
miljoen personen, van wie de helft jongeren, een
muziekinstrument bespelen. Tegelijkertijd bereikten de
muziekevenementen in Frankrijk slechts een minderheid van de
Fransen. Hier leidde het Ministerie van Cultuur uit af dat het
muzikale landschap nog ontdekt moest worden en als reactie werd
het Fête de la Musique gecreëerd. Dit muzikale volksfeest biedt
eenieder de gelegenheid om zich muzikaal uit te drukken en zo
bekendheid te verwerven. Het eerste Fête de la Musique vond
plaats op 21 juni 1982 en sindsdien is het een jaarlijks
terugkerend evenement (Ministère de la Culture, 2020).

21 juni is een belangrijke dag in Frankrijk. Op deze dag wordt sinds 1982 het Fête de la
Musique (Feest van de Muziek, red.) gevierd. Dit feest is een viering van de muziek en
haar diversiteit en is gericht op alle doelgroepen. Het is een groots evenement dat
iedereen gratis kan bijwonen. Bovendien kan iedereen, zowel professionals als amateurs,
meedoen aan het evenement (Ministère de la Culture, 2020). In dit artikel zullen we
kijken naar het ontstaan van het Fête de la Musique en vertel ik je hoe dit feest
tegenwoordig gevierd wordt.
Tekst: Tessa van Wijk

La Fête de la Musique: muziek voor
én door iedereen

Het eerste affiche van La Fête de la Musique
(1982). Uit: Ministère de la Culture (1982).

Het affiche van La Fête de la Musique 2020. Uit: Ministère de
la Culture (2020).
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Puzzeltijd!
Match de kinderfoto's van de Ouisí-leden met hun huidige foto's.
De juiste antwoorden staan rechtsonder in de hoek van de
volgende pagina.

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10
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Lisette Tseng Robin Chardon Evy van Dael

Daan Jansen Rebecca-Elisa de Jeer Joanne Nijkamp

Cheyenne Winckers Daniëlle Castel Elise Ketelaars

Jeroen Sentjens

I, 2.G, 3.J, 4.D, 5.H, 6.C, 7.A, 8.B, 9.F, 10.E 1.
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El maestro
del cubismo

Hij is misschien wel de bekendste schilder uit de Spaanse geschiedenis: Pablo Picasso. De
schilder, die vooral bekendstaat om zijn kubistische zelfportretten, laat tot op de dag van
vandaag een grote indruk achter bij de mensen die zijn werk bewonderen. In dit artikel
geef ik jullie een inkijkje in het leven van deze bijzondere schilder, zal ik het hebben over
zijn schilderstijl en zullen we een van zijn bekendste schilderijen onder de loep nemen. 
Tekst: Cheyenne Winckers

De vroege jaren
Pablo Picasso werd in 1881 geboren in de Spaanse
stad Málaga. Picasso groeide op in een artistieke
omgeving doordat zijn vader, José Ruiz Blasco,
kunstenaar was. Zijn specialiteit was het schilderen
van stillevens. Daarnaast gaf hij tekenlessen en was
hij curator in een plaatselijk museum. Van jongs af
aan toonde Picasso al interesse in kunst en zijn
beide ouders waren erg ondersteunend in de
ambities van hun zoon, zelfs zijn moeder die zelf
geen directe connectie met kunst had. Deze steun
werd alleen maar groter toen al vroeg bleek dat
Picasso veel talent had voor zijn geliefde hobby.
Picasso hield zelfs zo veel van schilderen dat hij
alleen naar school wilde als hij zijn kwasten mee
mocht nemen. Toen Picasso wat ouder was, leerde
zijn vader hem tekenen volgens de academische
regels. In 1895 verhuisde de familie naar Barcelona,
wat in die tijd het literair en artistiek centrum van
Europa was, mede door de ontwikkeling van de
Europese avant-garde (McCully, 2021). 

De carrière van Pablo Picasso

Pablo Picasso. Uit: Swashvillage (z.d.).

Een eigen stijl
Picasso had een erg unieke stijl, waar hij samen met
Georges Braque de uitvinder van was: het kubisme.
Het eerste schilderij dat Picasso schilderde in deze
stijl was ‘Les Demoiselles d’Avignon’. De stijl wordt
door velen beschouwd als de meest revolutionaire
ontwikkeling van de twintigste eeuw op het gebied
van de kunst (Tate, z.d.). Het belangrijkste kenmerk
van het kubisme is dat de meeste vormen in het
schilderij bestaan uit hoekige basisfiguren zoals
vierkanten, driehoeken en rechthoeken. Er worden
ook ronde vormen gebruikt zoals cirkels, maar dit
komt minder vaak voor dan de hoekige figuren. Door
het gebruik van deze vormen wordt deze stijl vaak
omschreven als abstracte kunst, maar hier is Picasso
het niet mee eens. Hij is van mening dat abstracte
kunst niet bestaat, omdat je altijd ergens van uit
moet gaan wanneer je kunst maakt. Daarnaast
bestaat kubistische kunst altijd uit bestaande
voorwerpen, waardoor het volgens hem ook niet als
abstract te beschouwen is (Britannica, z.d.). 

'Les Demoiselles D’Avignon'. Uit: Picasso (1907).
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Wat verder een erg belangrijk kenmerk is, is dat het
geschilderde object niet meer vanuit één
gezichtspunt wordt getoond, maar juist vanuit
meerdere kanten. Dit gebeurde dan bijvoorbeeld
door de diepte uit driedimensionale objecten weg te
halen en deze te tekenen alsof de objecten 
tweedimensionaal zijn. Dit was revolutionair in de
schilderkunst, aangezien het voorheen niet
gebruikelijk was om meerdere perspectieven te
tonen in een schilderij. Ook wordt er veelvuldig
gebruikgemaakt van accentuatie in de schilderijen.
Dit houdt in dat bepaalde gedeelten van een
schilderij, bijvoorbeeld door middel van kleur,
opvallender gemaakt worden. Picasso genoot er erg
van om in deze stijl te schilderen en omschreef het
als een vorm van vrijheid (Britannica, z.d.). 
      Picasso heeft naast portretten van anderen ook
veel zelfportretten gemaakt in deze kubistische stijl.
In deze zelfportretten is zijn ontwikkeling van de
stijl erg goed te zien, vooral door de overgang van 
hele realistische schilderijen naar schilderijen waar
je twee keer naar moet kijken voordat duidelijk
wordt dat het een zelfportret is.  

Guernica, gelegen in het Spaanse Baskenland, 
gebombardeerd door Duitse en Italiaanse vliegtuigen
(Historiek, 2019). Picasso besloot het bombardement 
als onderwerp te nemen nadat hij erover had
gelezen. Deze beslissing maakte hij mede doordat hij
al eerder schilderijen gemaakt had die kritiek
leverden op het fascisme en op generaal Franco, dus
een schilderij over het bombardement sloot hier
perfect bij aan.       
      Wat dit schilderij bijzonder maakt, is dat het bol
staat van de symboliek. Het gaat over een
bombardement, maar in het gehele werk is geen bom
of vliegtuig te bekennen. Doordat er zo veel 
symboliek in het schilderij zit, zijn er ook talloze
interpretaties over wat het schilderij precies
uitbeeldt, maar er is er één die gezien wordt als de
algemeen meest geaccepteerde interpretatie. Hierin
staat aan de ene kant de stier symbool voor het
fascisme en staat aan de andere kant het paard
symbool voor de pijn en het verdriet dat de oorlog
met zich meebracht, wat ook geldt voor de huilende
moeder en de drie figuren aan de rechterkant. De
arm die zich in het midden onderaan het schilderij
bevindt, staat symbool voor het verzet van de
burgers tegen het fascisme (Khan Academy, z.d.). 

Kunst in tijden van oorlog
Een van de bekendste en historisch gezien meest
invloedrijke schilderijen van Picasso is de ‘Guernica’.
Hij vervaardigde dit schilderij in 1937 ten tijde van
de Spaanse Burgeroorlog. Dit deed hij op verzoek
van de Spaanse Republikeinse regering, die het
inzette als vertegenwoordiging van Spanje op de
wereldtentoonstelling in Parijs, die in datzelfde jaar
plaatsvond. Tijdens de Burgeroorlog werd de stad  

Picasso is op 8 april 1973 overleden in Frankrijk,
maar zijn kunstwerken worden tot op de dag van
vandaag over de hele wereld tentoongesteld, zo ook
in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Ben jij fan van
(kubistische) kunst? Dan is het zeker de moeite
waard om een keer de tijd te nemen om zijn
kunstwerken te gaan bewonderen!

Ontwikkeling zelfportretten Picasso. Uit: Canal Midi (z.d.).

'Guernica'. Uit: Pablo Picasso (1937). 2 9
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Stap 2: Soezenbeslag
Doe de melk, water en boter in een pannetje en laat
het mengsel zachtjes koken op het vuur. Haal
vervolgens de pan van het vuur en voeg de bloem
toe. Zet de pan weer op het vuur en laat het geheel 1
à 2 minuten koken, vergeet niet door te blijven
roeren! Haal de pan weer van het vuur en roer alle
vier de eieren één voor één goed door het mengsel
totdat het één geheel vormt. Laat dit mengsel al
roerend 3 minuten heel zachtjes koken. Nu het
soezenbeslag klaar is, kun je de spuitzak ermee
vullen. Spuit het beslag in een langwerpige vorm van
ongeveer 10 cm op de bakplaat en bak de soezen
ongeveer 20 minuten in de oven.

Bakken met Lise II: vanille-éclairs 

Stap 3: Banketbakkersroom
Doe 450 milliliter melk en 50 gram suiker in een
pannetje en breng dit aan de kook. Snijd de helft van
het vanillestokje open en voeg het vanillemerg
samen met het lege halve stokje toe aan de melk en
suiker. Als het geheel kookt, kun je het vanillestokje
verwijderen. Roer ook het custardpoeder, de overige
melk en suiker, de eidooiers en het zout door elkaar
in een aparte kom, zodat het een glad papje wordt.
Voordat je de mengsels in het pannetje en in de kom
door elkaar roert, is het belangrijk om een beetje van
het hete melkmengsel over het mengsel in de kom
heen te gieten en dit goed door elkaar te roeren.
Hierna kun je dit koude mengsel terugdoen bij de
hete melk. Laat ten slotte de gele room al roerend 2
minuutjes doorkoken.

Stap 1: Het voorverwarmen van de oven
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed de
bakplaat met bakpapier.

 

Loop je langs de étalage van een Franse bakkerij, dan moet je wel even stilstaan om de éclairs
te bewonderen. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat deze heerlijke Franse gebakjes je dag heel
feestelijk maken, in dit artikel laat ik je dan ook graag kennismaken met het recept. 
Tekst: Lise Akkermans

Veel plezier met het maken van de éclairs! Het zou
leuk zijn als je een foto, als je de éclairs hebt
gemaakt, opstuurt naar ¿SV Ouisí? via Instagram
(svouisi) of via de mail (communicatie-
ouisi@student.ru.nl). Veel bakplezier! 

Stap 4: Topping
Volg de aanwijzingen op de verpakking van het
(gekochte) glazuur en breng het in één rechte lijn op
de soezen aan. 

NB: Uit de hoeveelheden van dit recept kun je
officieel 20 (grote) éclairs halen.

500 ml volle melk
100 g suiker
1/2 vanillestokje
45 g custardpoeder
2 eierdooiers

100 ml melk

100 ml water
100 g roomboter
100 g bloem
4 eieren
mespuntje zout

Hieronder vind je het recept (geïnspireerd op Freud, 2013):

De éclairs (privéfoto, 2021). 

Voor het maken van het soezenbeslag

Voor het maken van de banketbakkersroom

Ingrediëntenlijst:Bereidingswijze:
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mailto:communicatie-ouisi@student.ru.nl


·Voeg de koriander toe.

·Serveer met de rijst.

·Eet smakelijk!

Als je de Pollo Saltado hebt gemaakt, zou het heel
leuk zijn als je er een foto van stuurt naar SV ¿Ouisí?
via Instagram (svouisi) of via de mail (communicatie-
ouisi@student.ru.nl). Veel kookplezier!

Als de friet klaar is, voeg het dan toe aan de
wokpan en roer het geheel. Je kunt de friet ook
apart eten als bijgerecht, maar ik raad het je
echt aan om het een keer met de andere
wokingrediënten als geheel te proberen.

 

Pollo Saltado is een Peruaans recept dat mijn vriend mij heeft leren maken. Het traditionele
recept (Lomo Saltado) is met biefstuk en Peruaanse pepers, maar aangezien we het met onze
Nederlandse supermarkt moeten stellen, is deze kipvariant met sambal een goed alternatief. Het
is een heel simpel recept waarbij je van alle ingrediënten eigenlijk zo veel kunt toevoegen als je
lekker vindt! Alle onderstaande hoeveelheden zijn daarom ook hoe ik het doe, maar zijn naar
eigen smaak aan te passen. De uitvoering van het recept duurt maar ongeveer twintig minuten,
dus je kunt al snel van de maaltijd genieten!
Tekst: Lisette Tseng

Koken met Lisette: Pollo Saltado 

Bak de sambal met een beetje zonnebloemolie
voor een halve minuut in de wokpan op
middelhoog vuur. Voeg de kip, oregano en het
halve bouillonblokje toe en roer het geheel. Als
de kip gaar is, verplaats alles van de pan in een
kom en zet de pan weer op het vuur.

Snijd de tomaten en uien eerst door de helft en
daarna in plakken van ongeveer 1 cm dik.

Ingrediëntenlijst (voor 4 personen):
Snijd de kipfilet in blokjes en marineer ze met
zout, peper en eventueel rode wijnazijn voor
extra smaak.

Kook alvast de rijst en frituur de friet in een
frituurpan of in een ander pannetje met
zonnebloem- of frituurolie.

Pluk de koriander en snijd deze fijn.

Bereidingswijze:

Proef of het gerecht op smaak is. Zo ja, niks
meer aan doen! Zo nee, voeg dan naar smaak
nog een beetje bouillon, oregano, sambal en/of
zout en peper toe.

Als de tomaat zacht is en de ui glazig, voeg dan
het kipmengsel van de kom weer toe aan de
wokpan met tomaat en ui.

Bak nu de tomaat en ui ook op middelhoog vuur
in dezelfde pan. 

600 gram kipfilet

200-250 gram rijst 
4 tomaten
2 rode uien
2 tot 3 handjes friet

1-3 eetlepels sambal (afhankelijk van hoe pittig
je het wilt: niet/mild/pittig)

1/2 kipbouillonblokje

1 eetlepel oregano
frituurolie of zonnebloemolie

koriander (optioneel)

rode wijnazijn (optioneel)

Benodigdheden:
wokpan
frituurpan of een ander pannetje om in te frituren
pannetje om de rijst in te koken
snijplank en mes
kom

Pollo Saltado. Uit: Lokness (2019). 3 1

mailto:communicatie-ouisi@student.ru.nl


Algemene karakterisering Nana en Boule de Suif
We kijken allereerst naar de karakterisering van
Boule de Suif. Zij wordt beschreven als
slachtoffer van de maatschappij (Coban, 2018 
 & Callahan, 2014), maar ook als vrolijk (Davey,
1987) en anders dan andere prostituees (Coban,
2018). Ze representeert de lage sociale klasse
en maakt op geen enkel moment deel uit van de
bourgeoisie (Coban, 2018). Nana daarentegen
wordt beschreven als een vrouw met
verschillende behoeften (Tyas et al., 2017), ze is
een complex personage (Jennings, 1971). Ze is
dominant en verterend (Davey, 1987) en heeft
altijd de touwtjes in handen (Callahan, 2014).
Ze is een mannenverslinder, maar ook in staat
ze te gronde te richten (Callahan, 2014). Nana
maakt deel uit van een hogere sociale klasse
(Callahan, 2014). 

In 1880 verschenen er twee boeken van beroemde Franse auteurs: Nana van Émile Zola
en Boule de Suif van Guy de Maupassant. Hun werken worden gerekend tot het
naturalisme: de dominante literaire stroming uit de laatste decennia van de negentiende
eeuw die wetenschappelijke methoden gebruikte om de werkelijkheid te schetsen. De
verhalen delen niet alleen een jaartal en stroming, maar hebben ook beide een
prostituee als hoofdpersonage. In hoeverre zijn Nana en Boule de Suif daadwerkelijk te
vergelijken? Hebben we hier te maken met dezelfde prostituee, maar dan in een ander
boek? In dit artikel neem ik je mee in de directe vergelijking tussen deze twee
uitgesproken protagonisten, door te kijken naar algemene karakterisering, afwijking van
de norm, sociale klasse en complexiteit van de personages. 
Tekst: Amber Smits

Nana en Boule de Suif, dezelfde prostituee
in een ander boek?
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'Boule de Suif'. Uit: The European Bookshop
(z.d.). 

Onderscheidend op verschillende manieren
Het eerste verschil lijkt op het eerste oog een
overeenkomst. Boule de Suif en Nana
verschillen namelijk allebei van andere
prostituees, maar ze doen dit op verschillende
manieren. Coban (2018, 63) stelt dat Boule de
Suif “anders is dan vrouwen van haar 'conditie'
in haar vriendelijkheid, haar nederigheid, haar
patriottisme, maar dat dit haar niet belet een
slachtoffer van haar tijd te zijn”. Callahan
(2014, 65) beargumenteert dat Maupassant met
Boule de Suif het beeld van een prostituee op
zijn kop zette. Dit geeft dus aan dat Boule de
Suif volgens de onderzoekers wel degelijk
verschilt van andere prostituees uit haar tijd. 
      Als Boule de Suif op bovengenoemde wijze
afweek van het stereotiepe beeld van de
prostituee, hoe week Nana dan af? Callahan
(2014, 30) constateert het volgende over Nana:
"Ze vernietigt effectief alle mannen om haar
heen - financieel, emotioneel of zelfs fysiek." Ze
doet dat volgens Callahan (2014, 31) door alle
mannen te nemen die ze wil, maar ze vervolgens
hopeloos gefrustreerd achter te laten en ze
uiteindelijk kapot te maken, door te spelen met
hun gedachten en verlangens. Daarnaast wijkt
Nana volgens Callahan (2014, 31) op nog een
andere manier af van andere prostituees: “Ze
trotseert de sociale barrières van haar geslacht:
waar vrouwen worden vereerd als de heilige
draagsters van kinderen, heeft Nana het te druk
met de kleine drama's van haar eigen leven en
het vergaren van haar materiële rijkdom om
voor haar zieke kind te zorgen.”

Verschil in sociale klasse
Een volgend verschil zit hem in de sociale
klassen waartoe de vrouwen behoren. Zoals
eerder aangehaald, bevindt Boule de Suif zich in
een lagere sociale klasse dan Nana, hoewel ook
Nana geboren is in die lagere sociale klasse.
Hoe is het haar gelukt om op te klimmen?
Callahan (2014, 65) geeft de volgende
verklaring: “Nana verspreidt zich door de goede
samenleving als een virus dat allen met wie zij
in contact komt, infecteert en vernietigt.” Voor 



Portret van Emile Zola. Uit:
Musée Carnavalet (z.d.).

Complexiteit van de protagonisten
Een overeenkomst vinden we op het gebied van
de complexiteit van de personages. Nana wordt
omschreven als een rijk personage: "De
schijnbare eenvoud, bonhomie en af en toe
vulgaire aard van de heldin mogen ons echter
de diepe rijkdom van haar karakter niet doen
vergeten" (Jennings, 1971, 118). Daarnaast heeft
zij het ook over de drie verschillende rollen die
Nana speelt, waar drie verschillende gezichten
bij komen kijken. Ook heeft ze verschillende
behoeften: basale of lichamelijke behoeften, de
behoefte aan veiligheid, de behoefte om ergens
bij te horen en relaties aan te gaan, de behoefte
om erkend te worden en de behoefte aan
zelfverwezenlijking (Tyas et al., 2017). Ook
Boule de Suif is allesbehalve een vlak
personage: met een sterk moreel kompas,
nederigheid en een bereidheid om mensen te 

Hoewel er aan de oppervlakte veel
overeenkomsten zijn wat betreft stroming, jaar
van publicatie en type personage, blijken de
protagonisten toch fundamenteel van elkaar te
verschillen. Er zijn meer verschillen uit te
diepen dan waar plek voor was in dit artikel,
maar alleen al op het gebied van hoe ze
afwijken van andere prostituees, tot welke
sociale klasse ze behoren en in welke mate ze
complexe personages zijn, verschillen ze zo
wezenlijk van elkaar dat je onmogelijk kunt
stellen dat ze uitwisselbaar zijn. Zou je Nana in
de omgeving van Boule de Suif zetten, was het
reisgezelschap waarschijnlijk nooit geholpen op
de manier zoals Boule de Suif dat deed. Zij zou
op haar beurt nooit een ziek dochtertje
verwaarlozen, waar Nana minder moeite mee
lijkt te hebben. Al met al zijn het twee mooie
verhalen van sterke, gepassioneerde vrouwen,
dus ik zou zeggen: lees de werken zelf en laat je
meevoeren door hun unieke verhaal. 

Portret van Guy de
Maupassant. Uit: Alphonse
Liébert (z.d.).
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'Nana'. Uit: Amazon.com (z.d.).

Boule de Suif is deze situatie totaal anders, zij
wordt beschreven als behorend tot de klasse
van de femmes déchues (gevallen vrouwen, red.).
Haar moraal overstijgt echter haar klasse en die
van de andere personages in het werk, die vaak
tot een hogere klasse behoren dan zijzelf. Toch
zal zij nooit de sociale ladder kunnen
beklimmen zoals Nana dat deed: "Elisabeth
Rousset [Boule de Suif] kan en zal nooit worden
aanvaard in de maatschappij van 'goede
burgers” (Callahan, 2014, 21). 

helpen, een behoefte aan veiligheid (waar door
haar omgeving niet aan voldaan wordt) en haar
onderscheidende karakter is ook zij een vrouw
met een uitgesproken profiel. Deze
overeenkomst laat tegelijkertijd ook weer goed
de verschillen zien in wat de vrouwen dan
precies complexe personages maakt. 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/auteur/Li%C3%A9bert%2C%20Alphonse
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/auteur/Li%C3%A9bert%2C%20Alphonse


Terug naar de basis: ¿un vallenato, desesperado?
Verscheidene bronnen, waaronder Starr en Waterman
(2017), stellen dat Shakira in de loop der jaren is
uitgegroeid tot het grootste en misschien wel
belangrijkste muzikale exportproduct van Colombia,
zo niet van Zuid-Amerika. Hoewel Shakira nooit een
geheim heeft gemaakt van haar afkomst en ze een
goed voorbeeld is van populaire Colombiaanse
muziek, was zij niet de eerste die ervoor zorgde dat
het buitenland in aanraking kwam met Colombiaanse
klanken. Het bekendste voorbeeld van de muziek die
de wereld voor het eerst kennis liet maken met
Colombia zijn de zogenaamde Vallenatos ,
folkloristische liederen die al meer dan 200 jaar
populair zijn onder de lokale bevolking. Het feit dat
de landarbeiders van grote Colombiaanse
landgoederen hun avonden samen doorbrachten om
het vee in kudden te verzamelen, zou de basis
vormen van de gezongen verhalen die later zouden
uitgroeien tot de lijfliederen van de Colombiaanse
bevolking (Vallenatos & Perfil, z.d.). De vraag is
alleen: wat maakt van deze verhalen een Vallenato? 
      In klassieke Vallenatos speelt de accordeon een
grote rol in de beleving van het nummer. De eerste
accordeonisten die men zich kan herinneren zijn de
letterlijke dragers van de nummers, troubadours die
van stad tot stad reisden; zij waren zowel de auteurs
van de teksten als degenen die de liedjes vertolkten.
Sluit je ogen en laat je rustig meevoeren door de
accordeonmelodie van het nummer ‘Sufre Corazón’
van Orlando López of de gitaarmelodie in ‘Dulce 
Pecado’ van Jessi Uribe en waan je voor drie minuten
aan de Caribische kust. Je zult al snel merken dat
de teksten van de Vallenatos melancholisch, dan wel

Dat ene Latin-nummer op vakantie, die zwoele plaat in de supermarkt of misschien wel de
muziek in het Mexicaanse restaurant bij jou om de hoek. Grote kans dat al deze muziek uit
Colombia afkomstig is. Het grote aantal invloeden van zowel binnen- als buitenaf heeft er
namelijk voor gezorgd dat de Colombiaanse muziekbranche zich heeft kunnen ontwikkelen
tot één van de grootste van de regio. Niet alleen in de nationale of Zuid-Amerikaanse
muziekindustrie doet het grote aantal Colombiaanse artiesten en muziekstijlen het goed,
maar ook buiten de grenzen van het continent lijkt er een steeds groter wordende interesse
te zijn in de muziekscene van dit Latijns-Amerikaanse land. Kortom: voor mij reden genoeg
om de stoute schoenen aan te trekken en het volume maar eens goed omhoog te gooien.
Maak je klaar voor een muzikale rondreis door Colombia en zijn muziekscene op zoek naar
diversiteit: van authentieke Vallenatos tot aan de moderne hitsensaties Shakira, J. Balvin en
Karol G. 

Let me see you move like
you come from Colombia

ten einde raad geschreven zijn. Vallenatos kunnen
immers worden beschouwd als gezongen,
melancholische verhalen van de
plattelandsbevolking. Carlos Vives, een van de
bekendste Vallenato-artiesten, merkt dit ook terecht
op in de volgende zinsnede in het nummer ‘La
Bicicleta’ (in samenwerking met Shakira, 2017): “un
vallenato, desesperado”. Oftewel: een vallenato, ten
einde raad. 

Een muzikale rondreis door Colombia: van Vallenato tot Shakira, J. Balvin en Karol G.

Shakira: de ultieme hitsensatie!
Zoals al eerder kort is aangegeven, is Shakira het
grootste en misschien wel belangrijkste muzikale
exportproduct van Colombia, maar wat heeft ervoor
gezorgd dat Shakira de Colombiaanse muziekscene
voor eens en altijd onder de aandacht van het grote
publiek heeft gebracht? De in Barranquilla geboren
Latin-ster bracht al eerder Spaanstalige albums uit, 
maar haar officiële internationale doorbraak vond 

Jessi Uribe. Uit: jessiuribe.com (2018).
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Dit nummer zou uitgroeien tot een internationale hit
die een remix met wereldster Beyoncé tot gevolg
had. 
      Tegenwoordig kan de meeste Colombiaanse
muziek worden beschouwd als vallend onder het
reggaeton-genre. Dit genre, dat vanuit het Caribisch
gebied en met name vanaf het eiland Puerto Rico is
overgewaaid naar andere delen van het continent,
bestaat voor het overgrote deel uit mannelijke
artiesten. Dit neemt echter niet weg dat vrouwen het
tegenwoordig ook behoorlijk goed doen, zowel in de
nationale als internationale hitlijsten (Cobo, 2021).
Een belangrijk voorbeeld van een vrouwelijke artiest
die momenteel de hitlijsten domineert, is de in
Medellín geboren Karol G. Kreeg de Colombiaanse
tot voorheen nog vaak te horen dat er voor een
vrouw geen plaats was in de wereld van het
reggaeton-genre, ligt het gehele genre inmiddels
aan haar voeten (Daily, 2021). Haar wereldhit ‘Tusa’
(2019), in samenwerking met de Amerikaanse rapster
Nicki Minaj, en haar in 2021 gelanceerde album
‘KG0516’ zorgden ervoor dat zij in maart 2021
bekroond werd tot de meest gestreamde Latin-artiest
van het moment (¡Viva Latino! 2021).

pas plaats nadat Shakira eind 2001 haar eerste
Engelstalige album ‘Laundry Service’ uitbracht. De
definitieve verschijning op het wereldtoneel kwam
met de komst van de wereldhit ‘Whenever, Wherever’
(2001), wat een enorm internationaal succes voor de
Colombiaanse artieste met zich meebracht dat
enkele jaren later nog werd overtroffen door haar
andere nummer ‘Hips Don’t Lie' (2005). Volgens Cobo
(2021) zit de kracht achter het fenomeen Shakira
echter in de tweetaligheid van haar nummers en
albums; het is immers nog steeds zo dat grote
radiozenders in de Verenigde Staten vrijwel alleen
maar nummers afspelen die op zijn minst
gedeeltelijk in het Engels zijn. De komst van
‘Whenever, Wherever’, waar Colombiaanse
muziektonen de boventoon voeren en ‘Hips Don’t
Lie’, dat zowel gedeeltelijk in het Engels als in het
Spaans wordt gezongen, opende deuren voor een
nieuwe lading artiesten (Cobo, 2021).

Kortom: er valt genoeg te ontdekken in de
Colombiaanse muziekscene en we kunnen de
komende jaren nog veel verwachten van jonge,
opkomende artiesten. Dankzij de doorbraak van
Shakira is er nu ruimte voor, en vooral meer
interesse in, Colombiaanse artiesten zoals Karol G en
J. Balvin. Gooi het volume omhoog en let me see you
move like you come from Colombia! 

Benieuwd geworden naar deze muziek? Beluister de
besproken nummers en andere Spaans- en
Franstalige pareltjes via de Ouisí-spotifyplaylist! 

Shakira. Uit: itl.cat (2010).

“Paredes de gotelé, reggaeton en la TV”
Aan het begin van de 21ste eeuw boekten
verscheidene Latin-artiesten grote successen. Niet
alleen Colombiaanse invloeden zoals Shakira, maar
ook andere Latin-sterren zoals Gloria Estefan,
Jennifer Lopez en José Feliciano lieten zien dat het
Latin-genre een enorm draagvlak heeft, ook
internationaal. Onder andere de Colombiaanse
artiest J. Balvin weet zich binnen dit genre te
ontwikkelen tot een wereldberoemde artiest die
meerdere internationale hits op zijn naam heeft
staan, waaronder zijn in 2017 gelanceerde
samenwerking met Willy William ‘Mi Gente’.  

Karol G. Uit: IHeartRadio.com (2019).
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De Golden Age of Hollywood
De jaren dertig en veertig van de vorige eeuw
worden gezien als de Golden Age of Hollywood
(History.com Editors, 2018). In deze begindagen van
Latijns-Amerikaanse personages in
Hollywoodproducties werden Latino’s voornamelijk
neergezet als Mexicaanse arbeiders en werden
Latina’s afgebeeld als verleidelijke lustobjecten.
Zuid-Amerikaanse actrices als Lupe Vélez en
Carmen Miranda werden louter gebruikt om
exotische, opvliegende vrouwen te spelen. Veel van
deze actrices voelden zich gemarginaliseerd
doordat er op het gebied van filmrollen weinig
alternatieven waren voor het spelen van een
verleidster. Daarbij wendden veel Zuid-Amerikaanse
actrices zich tot alcohol- en drugsmisbruik en
stierven ze op jonge leeftijd, wat bijdroeg aan hun
impulsieve en destructieve imago (The Take, 2020).

Situatie anno 2021
Tegenwoordig is de ‘spicy Latina’ nog steeds
aanwezig in films en series, hoewel in mindere
mate. Het personage Gloria Pritchett, gespeeld door
Sofía Vergara, uit de serie ‘Modern Family’ (2009-
2020) is hier een bekend voorbeeld van. Ondanks
dat Gloria meermaals het stereotype doorbreekt en
bewijst dat ze een sterk, onafhankelijk persoon is,
wordt ze toch vaak door haar uiterlijk en
temperament gereduceerd tot een eendimensionaal
personage (Wilding & Palacio, 2018). Er zijn echter
ook uitzonderingen op de regel. Zo worden de
personages Amy Santiago en Rosa Diaz, gespeeld
door Melissa Fumero en Stephanie Beatriz, uit de
serie ‘Brooklyn Nine-Nine’ (2013-heden) juist niet
gedefinieerd door hun etniciteit (Latino Rebels,
2013).

Rita Moreno
Het personage Anita, gespeeld door de Puerto
Ricaanse actrice Rita Moreno, in de film ‘West Side
Story’ (1961) gaf een nieuwe draai aan de ‘spicy
Latina’. Anita is onafhankelijk, eigenzinnig en niet
bang om haar stem te laten horen. Vóór haar rol als
Anita had Moreno het gevoel dat filmproducenten
slechts haar etnische achtergrond zagen en niet
wisten wat ze met een Latina aan moesten,
waardoor ze vroeg in haar carrière ook andere
etniciteiten portretteerde. Na het razende succes
van ‘West Side Story’ kreeg Moreno opnieuw slechts
stereotyperende en, naar eigen zeggen,
denigrerende rollen aangeboden, wat er uiteindelijk
toe leidde dat ze haar acteercarrière zeven jaar
stillegde (Kettler, 2019). 

Ze is een beeldschoon, opvliegend heethoofd vol passie: zo
worden Latina’s dikwijls geschetst in films en series. De
stereotiepe Latina is een exotische, temperamentvolle vrouw
met een olijfkleurige huid, strakke kleding en een zwaar
accent. Dit stereotype is niet alleen achterhaald, maar het is
vooral ook schadelijk om Latijns-Amerikaanse vrouwen
telkens op deze manier neer te zetten in films en series
(Rivero, 2017). In dit artikel neem ik jullie mee in de wereld
van de portrettering van Latina’s: waar komt het stereotype
‘spicy Latina’ vandaan en hoe wordt er tegenwoordig mee
omgegaan in de media?
Tekst: Dorien Lemmens

Kortom: het stereotype ‘spicy Latina’ is in de loop
der jaren veranderd en de mogelijkheden voor
Latijns-Amerikaanse actrices wat betreft het
opbouwen van een Hollywoord-carrière zijn
verbeterd. Toch moet er nog veel gedaan worden
om Latina-personages uit te werken tot
volwaardige karakters, om ze niet te beperken tot
vrouwen met sangre caliente (temperament, red.).

LA SANGRE CALIENTE
Over het stereotype 'spicy Latina'

Sofía Vergara als Gloria Pritchett
in ‘Modern Family’. Uit: Virtual
Land Wikia (z.d).

Rita Moreno als Anita in ‘West Side Story’. Uit: The
Mary Sue (2019).
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Dit bestuursjaar was er eentje voor in de geschiedenisboeken, ik denk niet
dat dat voor iemand als een verrassing zal komen. Door veel onverwachte
wendingen zijn veel van de gebruikelijke gangmakers (lees hier: de Ouisí-
reis, het Diner Rouler, de geliefde Sangríaborrel en nog veel meer) afgelast
of omgetoverd naar nieuwe varianten die ‘beter passen bij deze tijd’, bij
gebrek aan betere bewoordingen. Het was hard werken, omdat er veel
nieuwe dingen op ons af zijn gekomen die om een creatieve oplossing
vroegen. Dat vereist flexibiliteit en doorzettingsvermogen, gepaard met
een positieve instelling en een duidelijk overzicht van wat er zich te allen
tijde afspeelt. Gelukkig trof ik hiervoor in ons XVIIIe bestuur hulp: samen
hebben we het overzicht kunnen houden over wat er allemaal gebeurde,
om hier telkens weer zo goed mogelijk op te acteren. Ik ben heel blij dat ik
mijn medebestuurders ontmoet heb. Ik denk dat de vriendschap die we
hieraan over hebben gehouden, ondanks het lastige jaar, toch meer dan
opweegt tegen al het gevloek tussendoor als er weer eens een planning
omgegooid moest worden, zij het door mijn vergeetachtige hoofd, zij het
door bepaalde omstandigheden omtrent iets dat begint met een C. Een
dikke dankjewel, merci én gracias dus naar mijn XVIIIe bestuur! Als
allerlaatste wil ik vooral ook jou, trouw lid, bedanken voor het blijven
steunen van de vereniging en de mooie opkomst bij de activiteiten. Zonder
jullie was dit allemaal niet mogelijk!

Merci à tous et toutes,

Jeroen
Penningmeester van het XVIIIe bestuur der SV ¿Ouisí?

Wat gaat de tijd snel! Ik weet nog goed dat ik vol vertrouwen aan mijn
bestuursjaar begon en dat ik samen met mijn bestuursgenootjes veel hoop
had op nog wat fysieke activiteiten in het tweede semester. Helaas is het
allemaal wat anders gelopen dan verwacht, maar ondanks de
coronasituatie geloof ik dat we een geweldig bestuursjaar hebben gehad.
Soms ging het met vallen en opstaan, maar we hebben hard gewerkt en
veel kunnen bereiken. Zo hebben we het afgelopen jaar vele leden kunnen
betrekken in de commissies en bij de activiteiten en daarnaast hebben we
hen ook mogen verblijden met kerstkaartjes, Ouisí-hoodies én twee
geweldige edities van de Interlingua . Met veel plezier kijk ik terug op het
afgelopen jaar vol mooie herinneringen. De ledenmails maken was voor mij
wel echt een van de leukste taken. Ik vond het geweldig om de leden elke
maand te verrassen met een nieuw thema in het Ouisí-logo van de mail. Ik
ben dankbaar voor mijn bestuursleden die mij een steun in de rug gaven
wanneer nodig en ik heb veel van hen kunnen leren. Ook wil ik graag de
commissieleden en de Raad van Advies bedanken voor al hun hulp en wil
ik alle andere leden bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid.
Het was een eer om SV ¿Ouisí? te mogen besturen en met veel vertrouwen
geef ik deze taak door aan het volgende bestuur. Zoals altijd, tot snel bij
de activiteiten!

¡Gracias y hasta luego!

Lisette Tseng
Secretaris van het XVIIIe bestuur der SV ¿Ouisí?

AFSCHEID XVIIIE BESTUUR
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COMMISSIES 2020-2021
Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt. Niet
alleen hebben de ComCo-leden twee geweldige edities van de Interlingua
uitgebracht, ze hebben zelfs geholpen met het bezorgen van de Interlingua’s
aan onze leden. Het is voor mij echt een eer geweest om met zo’n fantastisch
team te hebben mogen werken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een
heleboel plezier gehad, met name bij het maken van de commissiefoto’s.
Graag bedank ik Amber, Cheyenne, Daan, Dorien, Gabriëlle, Indra, Lise en
Tessa voor al hun werk. Ze hebben zeker een applausje verdiend!

Veel liefs,
Lisette 

Activiteitencommissie
Ook de activiteitencommissie verdient de nodige complimentjes dit jaar: onze
enthousiaste commissieleden hebben zich het hele jaar ingezet om creatief
om te gaan met het bedenken en organiseren van originele online-
activiteiten. De sfeer in de meetings was altijd top en iedereen is van begin
tot eind gemotiveerd geweest om ook dit jaar geweldige activiteiten te
regelen! Ik ben dan ook hartstikke trots op iedereen. Bente, Ilse, Joep en
Rebecca: ontzettend bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Applaus!

Dikke knuffel,
Jeroen

Reiscommissie
Ondanks dat de reis naar Athene niet door kon gaan, heeft de reiscommissie
wel een heleboel voorbereidend werk gedaan. Dit gaat zeker niet verloren,
want we hebben een gloednieuw draaiboek opgesteld waarin alle informatie
voor de Athene-reis verwerkt is. Hierdoor kan het werk van de reiscommissie
volgend jaar weer opnieuw gebruikt worden en kan de reis hopelijk dan echt
doorgaan! Bram, Evy, Rebecca en Martijn: heel erg bedankt voor jullie werk en
enthousiasme en tot bij de volgende Ouisí-reis!

Liefs,
Lisette

Acquisitiecommissie
De acquisitiecommissie heeft ook goed werk geleverd dit jaar, zij het dan wat
minder zichtbaar. In een kleine groep is er achter de schermen gewerkt om
een basis te leggen waarmee we spoedig nieuwe sponsoren kunnen gaan
aantrekken, zodra dit weer een beetje normaal kan. Hierdoor hoeft er komend
jaar weinig gepionierd te worden, maar kunnen er gewoon direct contacten
gelegd worden. Daarnaast zijn er ook al een paar voorzichtige lijntjes gelegd,
waarvan we hopelijk snel het resultaat gaan zien. Het is een stille, maar
onmisbare taak binnen de vereniging: Emma en Quinten, chapeau!

Veel liefs,
Jeroen
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