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Voorwoord

Beste lezers,

Hier is hij dan eindelijk! De allereerste editie van FIS, het blad gerelateerd aan 
studievereniging Mare Nostrum. Nu zullen jullie je vast afvragen waar de afkorting 
FIS eigenlijk voor staat. Naast dat het grappig klinkt: ‘FIS.. zee .. Mare Nostrum’, 
staat het simpelweg voor de studies Frans, Italiaans en Spaans. In dit blad zullen 
dan ook onderwerpen aan bod komen die aan deze drie studies zijn gerelateerd en 
zijn geschreven door jullie eigen medestudenten.

In dit blad proberen we zo dicht mogelijk bij de normale student te blijven. Zeker 
omdat het aan het begin van je studie nog even moeilijk is om te wennen is het fijn 
dat je hier niet alleen de leukste ins en outs van Amsterdam kunt vinden, maar ook 
die van je studie! Elke editie leren we daarom een nieuw iemand kennen en behan-
delen we onderwerpen zoals in het buitenland studeren of stage lopen. Twijfel je 
er nog over of je naar het buitenland wilt voor je studie? In deze editie schrijven 
meerdere studenten over hun ervaring in het buitenland! 

Ook zal er in dit blad veel aandacht worden besteed aan wat er nou eigenlijk mo-
gelijk is na je taalstudie. De bekende vraag: ‘wat kan je er nou eigenlijk mee?’, zal 
worden beantwoord door verschillende gastredacteurs en je zult zien dat het ant-
woord niet altijd ‘docent’ of ‘vertaler’ zal zijn!

Voor nu wens ik jullie samen met de redactie veel leesplezier! Vind jij het nou ook 
leuk om te schrijven over de Mediterrane wereld en alles wat met Frankrijk, Italië 
en Spanje te maken heeft en wil je dat jouw medestudenten en de rest van de UvA 
jouw stukjes te lezen krijgen? Stuur dan een mail naar fis.marenostrum@gmail.
com. FIS is namelijk altijd op zoek naar mensen die de redactie willen komen ver-
sterken.

Ryanne
Hoofdredactrice FIS
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Even kennismaken
Iris Schilder
Aaaaux Champs-Elysées, Aaaaux Champs-Elysées…. Dit bekende lied van Joe Dassin 
zong ik altijd luidkeels mee op weg naar het warme zuiden van Frankrijk, bijna elke zo-
mervakantie. Daarmee begon al vroeg de liefde voor het land van de baguettes, croissants 
en de prachtige taal! Ik zit nu in het derde jaar van mijn studie Franse Taal en Cultuur en 
ik ben erachter gekomen dat de Franse cultuur en geschiedenis natuurlijk nog veel meer te 
bieden hebben dan dat. Daar ben ik ook echt achter gekomen nadat ik afgelopen semester 
ben ondergedompeld in de Franse cultuur, omdat ik heb gestudeerd in le Nord de la 
France, in Lille. Over de cultuur(verschillen) zoals de ‘liefde’ van de Fransen voor papie-
ren en de conservatieve taalpolitiek zal ik nog meer vertellen. Daarnaast wil ik jullie op 
de hoogte houden van de actualiteit, muziek, boeken en cinéma van Frankrijk en andere 
landen van de Francophonie. A bientôt! 

Jasper Oosterveld
Mijn naam is Jasper Oosterveld. Voor FIS hou ik me voornamelijk bezig met de Nederlandstalige 
eindredactie en sportartikelen. Ik ben op dit moment 24 jaar oud en student van de master
Linguistics: Language and Society, hier aan de UvA. Bij deze master volg ik de Spaanse track 
omdat mijn bachelor Spaanse Taal en Cultuur was.
Een ‘Spaanse’ anekdote over mij die is dat toen ik begon met het leren van deze taal, ik moeite 
had met de rollende ‘r’. Spaanstaligen vonden mijn ‘r’ eerder Frans klinken en dachten daarom 
weleens dat ik Frans was!

Ryanne Manders
Gegrepen door de Spaanse cultuur maakte ik, een paar jaar geleden, van mijn voorliefde voor 
Spanje mijn studie. Inmiddels ben ik alweer 22, bijna klaar met mijn Bachelor Spaans en net be-
gonnen bij Europese Studies. Naast mijn studie ben ik medeoprichter van studievereniging Mare 
Nostrum. Al een tijdje bezig als schrijver, maar nog meer met het organiseren van alles wat er 
schuilgaat achter de schermen bij de redactie. Waar ik echt blij van word, is het moment aan het 
begin van de lente wanneer het ‘s ochtends net te fris is om naar buiten te gaan zonder vest, maar 
te warm voor een jas. En het gevoel van het inleveren van een werkstuk waar je heel lang aan hebt 
gewerkt. De toekomst staat voor mij nog niet vast, maar na mijn studie Spaans hoop ik nog een 
master te doen, veel te kunnen reizen, en een internationale baan aan de haak te slaan! Ik hoop 
jullie met de komende edities onder andere meer inspiratie te geven met wat er allemaal mogelijk 
is met een talenstudie! ¡Hasta Luego!

Pauline Ignacio
Hoi, ik ben Pauline, de eeuwige studente Spaanse Taal en Cultuur, inmiddels 27 jaar. 
Voor het ontstaan van dit blad zat ik al aardig wat jaartjes in de redactie van El Mensajero, het blad van 
voormalig studievereniging Los Guiris. Nu ben ik als redactielid van dit blad degene die, het liefst met 
een rode pen, door teksten vliegt om foutjes te ontdekken, maar zelf twijfel ik ook weleens over hoe je 
iets nou eigenlijk schrijft.

Sophie Otten
Mijn naam is Sophie Otten, ik ben 24 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van mijn Bachelor Spaan-
se Taal en Cultuur. Vorig jaar heb ik mijn studie Psychologie afgerond, maar doordat mijn interesse 
voor de Spaanse taal en cultuur altijd is blijven kriebelen, ben ik nu hier beland. 
Naast mijn studie dans ik graag flamenco en salsa en houd ik ervan om naar allerlei soorten muziek te 
luisteren. Als ik naast mijn studie en dansen nog tijd over heb besteed ik dit graag aan fotograferen. Ik 
hoop dat ik op een dag na mijn studie in Zuid-Amerika mooie foto’s kan gaan maken.
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met de redactie
Manouck Schotvanger
Na vele vakanties naar het mooiste eiland van Spanje, Mallorca, was mijn liefde voor de Spaanse 
taal en cultuur aangewakkerd. Een studie Spaans leek dan ook een heel goed idee, en inmiddels 
studeer ik hier Politicologie naast. Op 23-jarige leeftijd ben ik bijna klaar met mijn bachelors en 
hoop ik volgend jaar te beginnen met een master. Voor FIS hou ik me vooral bezig met politiek 
en actualiteiten, maar ik spring graag overal bij waar ik nodig ben. Een grappig weetje over 
mezelf is de manier waarop ik in het schrijven terecht ben gekomen. Tijdens de studiereis naar 
Sevilla zat ik met griep in het hostel en schreef ik, zoals iedereen, een verhaaltje over de reis. Mijn 
stukje over de strepen op de muren en de putjes in het plafond van het hostel viel zo goed in de 
smaak, dat ik gelijk gevraagd werd om te schrijven voor de toenmalige Mensajero.

Sarah Borgerdijn
Mijn naam is Sarah, ik ben 22 jaar en vierdejaarsstudent Frans. Naast Frans studeer ik Europese 
Studies en op een blauwe maandag heb ik een paar vakken Spaans gevolgd. 
Mijn lievelingsvakantie naar Frankrijk was die keer dat ik naar Parijs ging liften, óf de eerste keer 
dat ik ging skiën. Mijn Franse lievelingsliedje is Comme une évidence van Grand Corps Malade, 
ook al is het meer een gedicht. Wanneer ik in Frankrijk ben dan neem ik altijd mayonaise met 
mosterd, Bugles met pindakaassmaak en een paar pakken Ebly (een soort granen) mee naar huis. 
Later wil ik in Parijs studeren, op de ambassade in Algerije werken of word ik journalist.

Merrichel González
Hola! Mijn naam is Merrichel Glenda González en ik heb Spaanse Taal en Cultuur gestudeerd aan 
de Universiteit van Amsterdam. Momenteel volg ik hier ook twee masters: Spaanse literatuur en 
Spaanse taalwetenschap. Naast mijn studie heb ik het altijd leuk gevonden om bezig te zijn met 
culturele activiteiten. Daarom heb ik tijdens mijn bachelor de rol van voorzitter van Los Guiris 
(voormalige studievereniging van Spaans) een jaar vervuld, vorige lente heb ik stage gelopen bij 
het Centro Cultural de Hispanohablantes Amsterdam en in het laatste jaar van El Mensajero was ik 
verantwoordelijk voor de eindredactie van de Spaanse artikelen. Bij de gloednieuwe FIS ga ik deze 
taak met hetzelfde plezier als daarvoor voortzetten. Redigeren is heel leuk en leerzaam, maar vooral 
het schrijven van artikelen houdt mijn hartje warm.

Anne Nagtzaam
Als je lievelingseten lasagne is en je vroeger altijd op vakantie ging naar Frankrijk, wat ga je dan studeren? 
Juist, Spaans. 
Ik ben Anne, 24 jaar en mijn levensmotto is “salsa, tequila, corazón”. Ondanks dat ik niet met een enorme 
passie voor Spanje of Latijns-Amerika deze studie ging doen, ben ik de afgelopen jaren helemaal verliefd 
geworden op het Spaans. Na een bestuursjaar bij Los Guiris en het oprichten van Mare Nostrum heb ik 
veel zin om mee te werken aan de start van het nieuwe verenigingstijdschrift FIS. Mijn functie is het beste 
te omschrijven als manusje van alles, want naast de vormgeving van het blad schrijf ik af en toe ook een 
stukje en redigeer ik artikelen.
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Stéphanie Gerritsen
Hallo! Mijn naam is Stéphanie Gerritsen ik studeer Frans en Italiaans (als ik écht moét kiezen, 
dan gaat mijn voorkeur uit naar Frans). Mijn FIS-krant passie, is niet schrijven zoals de meesten 
hier, maar de opmaak van het blad, waar ik me vanaf volgend nummer mee bezig ga houden . 
Mijn absolute guilty pleasures zijn, naast de vormgeving van FIS natuurlijk, pizza met een kruis-
woordpuzzel, kunstschaatsen en fotografie. 
Veel leesplezier in FIS! 



Wat je altijd al wilde 
Naam: Fiona 
Leeftijd: 22
Functie: Schatkistbewaker 
Guilty pleasure: Bedroom dance routines 
Favoriete drankje: DAIQUIRI
Uitgaansplek: Overal waar R&B en hiphop wordt gedraaid 
Favoriete eten: Eerlijk, ik heb zo veel liefde voor voedsel dat het oneerlijk is er één te kiezen als favoriet
Favoriete serie: Op dit moment Peaky Blinders
Spirit animal: Leeuw
To dab or to twerk: Foxtrot 
Must see movie: Youth in revolt 
Je bestuursbijnaam: Fionay
Met of zonder: Altijd met
Stippen of strepen: STREEPJES!

Naam: Mira van der Lee
Leeftijd: 19
Functie: Feest & Cultuur
Guilty pleasure: Dingen combineren, zoals eten in bad of lezen en fietsen
Favoriete drankje: Bacootje
Uitgaansplek: Paradisooo!
Favoriete eten: Bamisoep
Favoriete serie: Gossip Girl
To dab or to twerk: To twerk
Je bestuursbijnaam: Mayra
Drank of drugs: Drank
Verdrinken of verbranden: Verdrinken 
Kotsen of een kater: Kotsen 

Naam: Thijmen Oosterbaan
Leeftijd: 19
Functie: Commissaris 
Guilty pleasure: Guilty pleasures zijn voor mensen met gêne en aangezien ik dat volledig mis zou ik 
het niet weten. 
Uitgaansplek: Ruigoord
Favoriete drankje: Disaronno Sour
Favoriete kleur: Geel
Spirit animal: Kris Jenner
To dab or to twerk: To Twerk
Beste vakantieland ooit: Italia ovviamente 
Je bestuursbijnaam: Timma
Kipnuggets of Turkse Pizza: Sowieso een TP’tje aanleggen
Geld verdienen of vrije tijd: Vrije tijd
Toerist de weg wijzen, van fiets duwen of beide: De weg wijzen, maar misschien de verkeerde kant op
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weten van het bestuur
Naam: Anika de Zwaan
Leeftijd: 22
Functie: Voorzitter 
Guilty pleasure: Railaway 
Favoriete drankje: Coca Cola by far
Uitgaansplek: Paradiso, next to Mira
Favoriete eten: Guacamole? 
To twerk or to dab: Oh bitch please
TV-series of films: Allebei
Spirit animal: Kat
Must-see movie: About Time!
Je bestuursbijnaam: Unike 
Zoet of zout: Zout
Spa rood of Spa blauw: Spa Rood
McDonald’s of Burger King: McDonald’s 

Naam: Sarah Roufai
Leeftijd: 21 jaar
Functie: Secretaris
Guilty pleasure: Facebook creeping
Favoriete drankje: Rode wijn
Favourite drunkfood: Patatje oorlog (met uitjes!)
Uitgaansplek: Overal met semi-goede muziek en een goede vibe
Als je een bloem was, wat zou je dan zijn: Een narcis(t)
McDonald’s of Burger King: McDonald’s, ik kan niet zonder een McKroket en een Big Mac
TV-series of films: Series, hoe meer tijd ik kan verspillen hoe beter
Hond of kat: Kat, for sure
Truth or dare: Dare, I like to live on the edge of life
Favoriete serie: Sex and the City en Game of Thrones, obviously
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Mare Nostrum:
Het eerste bestuur

Zoals inmiddels de meeste van onze leden waarschijnlijk wel we-
ten is Mare Nostrum ontstaan door de fusering van drie studie-
verenigingen: Convivio van Italiaans, Los Guiris van Spaans en 
Cercle d’Amis van Frans. De reden hierachter is voornamelijk het 
teruglopende aantal talenstudenten. Om de reis en ook de bor-
rels wat grootser en gezelliger te maken zijn de vorige besturen 
daarom met elkaar in zee gegaan. En toen kwamen wij…

Als ik ons als bestuur in drie woorden zou moeten beschrijven 
zou dat zijn: energiek, spontaan en vooral heel erg speels. Tijdens 
onze vergaderingen is het zo nu en dan chaotisch vanwege de 
grote hoeveelheid aan nieuwe ideeën en enthousiasme. Het valt 
dan ook niet mee om in zo’n groot bestuur te zitten. Aan passie 
is dus zeker geen gebrek, aan structuur of concentratie soms wel. 
Maar er is nog geen man overboord! We hebben alleen sinds de 
eerste maanden onze vergader-style wat moeten aanpassen. 

Het afgelopen half jaar hebben wij heel veel tijd gestopt in de 
praktische zaken van het opzetten van een bestuur. Daarnaast 
hebben we veel plezier gehad met het organiseren van het In-
troweekend, het Introfeest, de maandelijkse borrels en het 
Kerstgala. Het aankomende half jaar hebben wij ook weer wilde 
plannen voor de boeg. Zoals bekend is gemaakt tijdens de Me-
diterraanse avond zullen wij gaan leren over de Marokkaanse en 
Arabische cultuur. Dit vinden wij als multiculti studievereniging 
erg belangrijk. Mare Nostrum is bedoeld als een vereniging van 
de culturen van Frankrijk, Spanje en Italië, en een medium dat 
zich niet alleen binnen het eigen studiegebied focust, maar zich 
ook verdiept in de cultuur en geschiedenis van andere landen. 
Zeker nu er vaak met negatieve blik naar de Arabische culturen 
wordt gekeken is het belangrijk dat wij openstaan en ons niet 
bang laten maken door one-sided stories. Wij gaan zélf kijken 
én meemaken hoe rijk en interessant het is aan de andere kant 
van de Middellandse Zee, of hoe wij het noemen, Mare nostrum.

Door Mira van der Lee

De test foto´s voor ons legendarische champagne moment. 9 september 2016.
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Na de colleges
Door Sophie Otten

Je kent je medestudent vaak van de uren die je met elkaar 
doorbrengt in de collegebanken, maar heb je eigenlijk wel 
enig idee wat hij of zij buiten de studie doet? Naast dat je in-
teresse hebt in dezelfde studie, heb je misschien nog wel meer 
dingen met elkaar gemeen. Best jammer als je hier pas achter 
zou komen als je al bijna bent afgestudeerd. Vandaar dat we in 
FIS iedere editie kennis zullen maken met een student buiten 
de collegezalen om. Nu de studieverenigingen samen zijn ge-
komen wordt het tijd dat de studenten elkaar ook beter leren 
kennen.

Voor het interview wilden we eigenlijk naar Schiphol, maar door 
de stroomstoring van 17 januari ging dit niet. Als er zoiets als een 
stroomstoring is en daardoor problemen bij de NS zijn, krijg je dan 
veel gestreste mensen op je werk? En hoe ga je daar mee om?
Wanneer zulke dingen gebeuren en passagiers gestrest zijn, dan 
is het vaak omdat ze bijna hun vlucht gaan missen. Ik zie dan 
allemaal Usain Bolts voorbij sprinten, bepakt met rugzakken, 
trolleys en krijsende baby’s. Wat ben ik dan blij dat ik de daar-
opvolgende uren niet naast die bezwete personen hoef te zitten! 
Maar goed, ik krijg niet echt met hen te maken, omdat ze in zo’n 
situatie simpelweg geen tijd hebben om nog wat eten te kopen. 

Je verkoopt dus eten achter douane, dat lijkt mij best spannend. 
Hoe ben je erop gekomen hiervoor te solliciteren en hoe is het je 
gelukt om uit te worden gekozen? Wat moest je allemaal doen?
Ik hoorde via mijn nicht over het baantje en heb via internet 
gesolliciteerd. Daarna werd ik uitgenodigd voor een sollicitatie-
bijeenkomst, waar we met ongeveer dertig anderen eerst een al-
gemeen praatje kregen over het bedrijf. Vervolgens had iedereen 
individueel een gesprek, waarbij ik de standaard dingen moest 
vertellen, bijvoorbeeld wat ik van het baantje verwachtte. Ik vond 
het wel apart dat er zoveel sollicitanten tegelijk aanwezig waren, 
maar nu ik weet dat ik alleen al vanuit mijn bedrijf zo’n 2400 
collega’s op Schiphol heb rondlopen, begrijp ik het allemaal wel.

Je zit nu ook in je tweede studiejaar van de studie Spaanse Taal & 
Cultuur, vind je het moeilijk om je werk daarmee te combineren?
Het is niet moeilijk om het werk te combineren met mijn stu-
die. Er zijn ochtend-, dag- en avonddiensten. De vroegste dienst 
begint om 04:45 uur, dus die werk ik natuurlijk nooit! Ik werk 
meestal op een dag dat we geen colleges hebben of erna, bijvoor-
beeld van 13:00 of 16:30 uur tot 21:30 uur. 

Natuurlijk ook wel weer leuk dat je met deze studie op zo’n in-
ternationale werkplek zit. Heb je vaak contact met mensen uit 
Zuid-Amerika of Spanje?

Ik werk in het gebied waar intercontinentale vluchten vertrekken 
en heb meer contact met buitenlanders dan met Nederlanders. 
Dit contact met mensen van over de hele wereld is ook precies wat 
ik zo leuk vind aan het werk op Schiphol. Je merkt dat bepaalde 
vooroordelen die je misschien had eigenlijk helemaal niet klop-
pen en je leert nieuwe manieren om bepaalde bevolkingsgroepen 
te karakteriseren. Zo is het bijvoorbeeld altijd feest op dagen dat 
de, zoals mijn collega’s dat noemen, ‘Bermuda-driehoek’ er weer 
is. Het gaat hierbij om drie vluchten die rond hetzelfde tijdstip 
vertrekken. Een naar New Delhi, een naar Mumbai en een naar 
Toronto, de ‘nieuwe hoofdstad van India’. Vraag een willekeurige 
collega wat de Indiërs willen en je krijgt sowieso als antwoord dat 
ze thee willen en dan vragen ‘Can I pay with Canadian dollar?’. 
Vergeet daarbij het lichte schudden van het hoofd niet! 
Ik ben er ook achter gekomen dat Amerikanen en Canadezen 
super open zijn en altijd een praatje willen maken. Nederlanders 
daarentegen zijn best gesloten. Ze betalen en gaan het liefst zo 
snel mogelijk weer verder. Chinezen willen altijd heet water voor 
hun zelf meegebrachte noodles en wanneer er vluchten naar 
Afrikaanse landen vertrekken verkopen we ineens opvallend veel 
porties chicken wings. 
Hoe dan ook leer je andere culturen wel echt beter kennen en 
krijg je soms meer waardering voor de situatie waarin je zelf zit. 
Ook is het natuurlijk super leuk om verschillende talen te kun-
nen spreken. De Zuid-Amerikanen stralen helemaal wanneer je 
ze in het Spaans aanspreekt, omdat ze dan geen moeite hoeven 
te doen om Engels te spreken. Hetzelfde geldt voor Franstaligen. 
Duitsers gaan ervan uit dat je gewoon reageert in het Duits en 
gek genoeg geldt hetzelfde voor Chinezen. Het gebeurt dagelijks 
dat een Chinese reiziger geïrriteerd raakt, omdat we hem of haar 
niet begrijpen.
Tijdens het werk ben ik voor een paar uur even overal ter wereld, 
hoewel het toch wel fijn is om na afloop in mijn eigen bedje te 
kunnen slapen. Ook al is het wel heel verleidelijk om te proberen 
een vliegtuig in te sneaken om waar dan ook naartoe te gaan! 

Deze editie maak je kennis met Kimberly Jansen (24). Voor deze vrolijke dame geldt zeker niet het spreekwoord the sky is the limit. 
Deze dame heeft geen limit; na haar bachelor Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht gaat ze meteen door met een bachelor 
Spaanse Taal en Cultuur, waar ze momenteel naast de vakken van het tweede bachelorjaar ook nog eens het Honoursprogramma volgt. 
Naast haar studie werkt ze op Schiphol. Op deze internationale werkplek komt haar vele taal- en cultuurkennis dus goed van pas. Rede-
nen genoeg om haar wat vragen te stellen over deze originele bijbaan als countermedewerker bij HMSHost Schiphol Airport. 
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Stereotypen
De arrogante Fransen, de trotse Spanjaarden, de onbetrouwbare 
Italianen. Stereotypen zijn er over alle volken en over alle men-
sen: hieronder ga ik stereotypen benaderen vanuit de levensver-
halen van drie bijzondere mensen uit Frankrijk, Spanje en Italië.
Enkele jaren geleden draaide op televisie de reclamespot van een 
bekend olijfoliemerk: in een onwaarschijnlijk ‘typische’ Italiaan-
se setting met kasteelachtige boerderij en ouderwetse vrachtwa-
gen, was een klein legioen gezellige Italiaanse oma’s bezig toma-
tensaus te maken.

Aan zulk een stereotypisch beeld van oude Italiaanse vrouwen 
moest ik denken toen ik de foto van Ada Gobetti (1902-1968) 
hiernaast zag. Want stel je weet niet wie Gobetti was, zou je haar 
dan niet juist snel typeren als ‘gezellige oma’? Ada Prospero was 
in 1923 gaan trouwen met Piero Gobetti, liberaal politicus en 
schrijver, die zijn uitgesproken verzet tegen de dictatuur van 
Mussolini met het leven zou gaan betalen. Verschillende keren 
aangevallen door fascistische knokploegen, overleed Piero begin 
1926 aan zijn verwondingen.

Ada, net als Piero vastbe-
raden in haar politieke op-
positie tegen het fascisme, 
besloot eind 1943 actief 
deel te gaan nemen aan het 
gewapende verzet tegen de 
Duitsers, die eerder dat jaar 
Noord- en Centraal Italië 
hadden bezet na de val van 
Mussolini. Haar 18-jarige 
zoon Paolo ging mee. Over 
hun ervaring in Torino en 
het omliggende berggebied 
tot aan de bevrijding in 

april 1945, zou Gobetti in 1957 Diario partigiano publiceren, dat 
niet alleen een prachtig voorbeeld van verzetsliteratuur is, maar 
ook nog een memorabel portret van het veelzijdige en juist niet 
stereotiepe karakter van Gobetti: een verzetsstrijdster die - nadat 
ze in het interbellum had gewerkt als docente en vertaalster - na 
de oorlog, naast schrijfster en journaliste, ook nog als politica en 
onderwijshervormster actief zal zijn. Hier volgen de inspireren-
de openingswoorden van het Diario (uitgave Einaudi, 2014, p. 1):

«Ik draag deze herinneringen op aan mijn vrienden, zowel naaste 
als verre, aan vrienden van twintig jaar en aan die van slechts een 
uur. Omdat vriendschap - een solidariteitsband die niet gebaseerd 
is op verwantschap, thuisland of intellectuele traditie, maar op de 
eenvoudige menselijke verstandhouding van elkaar nabij zijn in 
een grote menigte - mij schijnt de diepe betekenis toe, het symbool 
van onze strijd. Misschien was het werkelijk zo. En alleen als we 
erin slagen haar te bewaren, te vervolmaken en te vernieuwen, 
na zoveel fouten en zoveel verliezen, alleen als we in staat zijn te 
begrijpen dat deze verbondenheid, deze vriendschap, niet slechts 
een middel was en is om iets anders te bereiken, maar van waarde 
is in en op zichzelf, omdat daarin misschien de betekenis van de 

mensheid schuilt. Alleen dan zullen we in staat zijn ons verleden 
opnieuw te overdenken en zonder melancholie en zonder wanhoop 
de gezichten weer te zien van onze vrienden, levend en dood» (ver-
taling Gerard Derksen).

Claude Cahun (1894–1954) - fotografe, schrijfster en beeldhouw-
ster – werd geboren als Lucy Schwob in een welgestelde, intellec-
tuele Joodse familie van Nantes. Hoewel homoseksualiteit toen 
lang nog geen gangbare term was en het concept ‘transgender’ 
überhaupt niet bestond, kon Cahun rekenen op een oprechte 
waardering voor haar uitda-
gend androgyne zelfportretten 
en op een stille acceptatie van 
haar alternatieve levensstijl: in 
de bohemiens-revolutionaire 
sfeer van de Parijse kunstwe-
reld van het Interbellum hoef-
de ze geen geheim te maken 
van haar levenslange relatie 
met haar stiefzus Suzanne 
Malherbe.
Na de jaren 20 en 30 in de Lichtenstad te hebben doorgebracht 
– waar ze onder andere samenwerkten met de Surrealisten – ver-
huisden Cahun en Malherbe in 1937 naar het eiland Jersey. Het 
was daar waar de als ‘artistiekerig’ (stereo)typeerbare Cahun zich 
zou ontwikkelen als verzetsheldin. 
Tijdens de Nazi-bezetting van Jersey ging ze, samen met Suzanne 
en op geheel avant-gardistische wijze, collages maken, dan wel 
samengesteld met Duitse vertalingen van BBC-verslagen, die 
vervolgens werden verspreid onder de lokale bevolking… en de 
Duitse troepen! Alleen het naderende einde van de oorlog hielp 
Cahun en Malherbe te ontsnappen aan de doodstraf, die ze had-
den gekregen na hun arrestatie in 1944.

Aan een brutale moord door de 
Spaanse falangisten – juist van-
wege zijn ‘anders zijn’ als ‘ste-
reotypisch’ links homoseksu-
ele intellectueel – wist dichter, 
toneelschrijver en tekenaar Fede-
rico García Lorca (1898-1936) he-
laas niet te ontkomen. De drama-
tische afloop van zijn leven blijft 
dan ook een waarschuwing voor 
de gevolgen die stereotypen kun-
nen hebben wanneer ze gepaard 
gaan met een wereldbeschouwing 

die alles afwijst wat van ‘de norm’ afwijkt. De veelzijdigheid van 
García Lorca’s figuur en werk blijft wel ongedeerd in zijn aantrek-
kingskracht voor cultuurminnaars en academici en als inspira-
tiebron om ook naar onze eigen tijd te kijken. Lees bijvoorbeeld 
wat Federico schreef in 1929 tijdens zijn verblijf in New York 
(Lectura de Danza de la muerte, uit Obras completas, Aguilar, 
1986, vol. 3, p. 352):

Door Stefano Giani
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«Het afschuwelijke, koude en wrede deel is Wall Street. Rivieren 
van goud stromen daar naartoe vanuit alle kanten van de wereld, 
en de dood stroomt mee. Als op geen andere plek in de wereld, voelt 
men daar de totale afwezigheid van de ziel: hordes mannen die 
niet verder dan drie kunnen tellen, hordes mannen die niet verder 
dan zes kunnen tellen, minachting van de zuivere wetenschap, en 
aanbidding van het duivelse heden. Wat verschrikkelijk is, is dat de 
menigte die Wall Street vult, gelooft dat de wereld steeds dezelfde 
zal zijn en het daarom als haar plicht voelt die grote machine in 
beweging te houden, dag en nacht en altijd» (eigen vertaling).

Stereotypen kunnen ‘alleen’ misleidend zijn (‘nonna’ Ada en 
‘bohémien’ Claude) of dodelijk worden (‘maricón’ Federico). Uit 
stereotypen – waarmee we allemaal, in kleinere of grotere mate, 
te maken hebben – kan echter ook een sterkere (groeps)-
identiteit voortvloeien en daarbij de moed om stereotypen juist 
te weerstaan en te ontkrachten. Zoals Franse historicus en ver-
zetsheld Marc Bloch (1886-1944) schreef op pagina 6 van zijn 
L’Étrange défaite. Témoignage écrit en 1940: «ik ben jood, niet zo 
zeer door de religie, die ik niet praktiseer, maar wel door geboorte 
[…] Ik eis mijn afkomst nooit op, behalve in één geval: tegenover 
een antisemiet» (eigen vertaling).

Wist je dat?
Door Manouck Schotvanger

Deze editie van FIS staat in het teken van het leren kennen van elkaars culturen en gebruiken. Dat kan 
natuurlijk niet zonder dat we je wat nutteloze, maar vooral leuke feitjes geven over de talen en culturen 
van Frankrijk, Italië en Spanje. Wist je bijvoorbeeld al dat…

... Italië het grootste aantal plekken op de UNESCO Werelderfgoedlijst heeft?

… er jaarlijks 500 miljoen slakken worden opgegeten in Frankrijk?

… terwijl heel Europa in de ijstijd bedekt was met een dikke laag ijs en gletsjers, Spanje nagenoeg ijsvrij 
bleef?

... de thermometer en de piano Italiaanse uitvindingen zijn?

... croissants niet zijn uitgevonden in Frankrijk maar in Oostenrijk?

... de naam Madrid is afgeleid van het Arabische woord ‘Magerit’, wat ‘plaats van vele stromen’ betekent?

... er elke dag ongeveer €3000 in de Trevifontein wordt gegooid?

... het in Frankrijk verboden is om een trein te zoenen?

... het Iberische Schiereiland het enige stuk van Europa is waar nog apen in het wild te vinden zijn?

... Italië het hoogste aantal liften heeft en daarvoor zelfs het wereldrecord in bezit heeft?

... het in Frankrijk is toegestaan om met een overleden persoon te trouwen?

... Spanje het enige land in Europa is waar bananen groeien?
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   Vooroordelen    
Door de ogen van een docente Spaans

Interview door Ryanne Manders en Manouck Schotvanger
Vertaald door Manouck Schotvanger

Rebeca Fernández Rodríguez is docent Spaans aan de universiteit 
en geeft onder andere colleges grammatica, taalkunde en spreek-
vaardigheid. Ze komt uit Spanje, maar heeft heel veel tijd doorge-
bracht in het buitenland. Voor dit artikel stelden we haar vragen 
over vooroordelen die ze mogelijk heeft meegemaakt en gezien tij-
dens haar carrière. 

Waar heeft u de afgelopen jaren gewoond en kunt u iets vertellen 
over uw tijd in het buitenland?
Tussen 2002 en 2003 woonde ik in Italië, waar ik studeerde aan 
de Faculteit voor vertalen en interpretatie. Het was een geweldige 
tijd waarin ik niet alleen beter Italiaans leerde, maar ook de cul-
tuur steeds beter leerde kennen. Bovendien maakte ik veel vrien-
den en reisde ik veel. In 2007 woonde ik in Nederland nadat ik 
mijn doctorale scriptie hier schreef. Het waren maanden waarin 
ik leerde onderzoeken op een manier die heel anders was dan de 
Spaanse manier die ik gewend was. Er was veel meer contact tus-
sen de onderzoekers en de toegang tot bronnen was beter. Ook 
leerde ik veel leuke mensen kennen in Nederland. In 2009 en 
2010 woonde ik voor een aantal maanden in Japan. Japan is een 
speciaal en vooral spannend land. Alles is er anders dan in Euro-
pa, de cultuur, er is veel meer hiërarchie dan in Spanje, het eten 
kent ongelooflijke smaak en exotische mixen. Daarnaast zijn de 
mensen heel aardig. In Japan deed ik onderzoek als lid van een 
internationale onderzoekseenheid van de Universiteit van Tokyo 
voor Buitenland Studies. Hierdoor leerde ik nieuwe vormen van 
werken en leerde ik opnieuw nieuwe mensen kennen. Ik werkte 
voor de Universiteit van Tras-os-Montes e Alto Douro in Portu-
gal van 2010 tot 2015. Deze jaren stonden in het teken van grote 
professionele ervaringen die er voor zorgden dat ik de cultuur 
van het land nog meer ging waarderen. 

Kent u de vooroordelen over Spanjaarden? Kent u ook vooroorde-
len over andere nationaliteiten, bijvoorbeeld over de Fransen, de 
Italianen, Japanners en Portugezen?
Ik zou niet zeggen dat het vooroordelen zijn, meer stereotypen. 
In Japan bijvoorbeeld vroegen ze me altijd of ik sevillanas kon 
dansen, want ze dachten dat dat iets was wat alle Spanjaarden 
konden. Dat is natuurlijk niet zo, we dansen niet allemaal se-
villanas of flamenco en we gaan ook niet allemaal verkleed als 
stierenvechters. Over het algemeen hebben de Spanjaarden het 
stigma dat ze heel hard praten en dat is ook wel zo in vergelij-
king met andere landen, hoewel we minder afstand bewaren ten 
opzichte van anderen als we praten. Ook zeggen ze dat we veel 
gitaar spelen, dat is iets minder waar. Bovendien kennen we nog 
altijd het stigma van de Leyenda Negra en onze vermeende arro-
gantie. Ik geloof niet dat de Spanjaarden erg arrogant zijn, maar 
we zijn wel trots op onze spullen; onze sporters, schrijvers, koks, 
etc. Ik denk dat er een aantal verschillen zijn tussen de Spanjaar-
den en de Fransen. Ik heb heel wat zomers aan de Franse Rivièra 
doorgebracht en had daar altijd een goed gevoel bij, maar dat is 
zeker niet altijd zo. Met de Italianen delen we in het algemeen 
een vitale energie, het picareske en de Middellandse Zee. Ik denk 
dat Spanje en Italië het meeste op elkaar lijken in Europa, want 
de Spanjaarden en de Italianen kunnen altijd goed met elkaar 

opschieten. Veel meer dan met onze Portugese buren, hoewel, er 
zijn nogal wat niet goed te onderscheiden grensgebieden tussen 
Spanje en Portugal waar er een tendens is om elkaar te helpen. 
Echter, er is een Portugees gezegde dat over Spanje zegt: ‘noch 
een goede wind noch een goed huwelijk’. Ik denk dat dat onze 
relatie goed opsomt. Met de Japanners is het trouwens niet zo 
moeilijk om goed met elkaar te kunnen opschieten.

U heeft dus in veel landen gewoond, maar in welk land was het nou 
het leukste om te wonen en waarom?
Het is onmogelijk om er slechts eentje te kiezen. Ze hebben alle-
maal hun positieve kanten, maar zowel in Italië als Portugal voel 
ik me thuis. Daarnaast bracht ik de zomers van mijn kinderjaren 
en jeugd door op een Brits Kanaaleiland, Jersey. Die herinnerin-
gen zijn voor mij ook heel speciaal. 

Houdt u van het leven in Nederland? Heeft u bepaalde vooroor-
delen over buitenlanders hier gevonden of niet? En wat zijn de 
vooroordelen over de Nederlanders of hoe zou u een typisch Ne-
derlands iemand beschrijven?
Ik hou echt van het leven in Nederland, het is een land met een 
hoge kwaliteit van leven. Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat er 
veel vooroordelen zijn in Nederland. Veel Nederlanders kennen 
Spanje, en dat helpt een hoop. Ik zie een aantal typische elemen-
ten in de Nederlandse samenleving zoals besparing en organisa-
tie, maar een Spanjaard denkt bij Nederland gelijk aan klompen, 
tulpen en kaas. En natuurlijk aan Amsterdam, en alles wat daar 
bij hoort.

Hoe is het leven hier? Zijn er veel problemen voor u als buitenland-
se of helemaal niet? Hoe gaat het bijvoorbeeld op de Universiteit 
van Amsterdam met al die verschillende nationaliteiten? Heeft u al 
problemen gehad met al die verschillen?
Ik zelf heb niet te veel moeilijkheden gehad. Nederland is een 
erg multicultureel land en dat vind ik geweldig. Ik denk dat dat 
ook de integratie aanzienlijk vergemakkelijkt. Je kunt mensen 
uit tientallen landen en van tientallen nationaliteiten tegenko-
men en dat mengsel kan heel interessant zijn. Ten opzichte van 
de verschillende nationaliteit op de UvA denk ik dat dat vooral 
een bepaalde rijkdom met zich meebrengt. Er zijn altijd nieuwe 
dingen te leren, nieuwe methoden, nieuwe lezingen en interpre-
taties. Dat opent nieuwe perspectieven.

Tenslotte, wat is het leukste aan het werken met zoveel nationali-
teiten?
Er zijn altijd wel pragmatische en taalkundige misverstanden en 
die zijn soms heel grappig. Een van de dingen die altijd voor eni-
ge verwarring zorgt, is het aantal zoenen die je moet geven als je 
een nieuw iemand leert kennen. Elk land kent een verschillend 
aantal zoenen en je kunt altijd eerder of later stoppen dan dat van 
je verwacht wordt.

Met dank aan Rebeca Fernández Rodríguez voor haar bijdrage 
aan dit interview.
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Noche del amor insomne

Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tú reías.

Tu desdén era un dios, las quejas mías
momentos y palomas en cadena.

Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tú por hondas lejanías.

Mi dolor era un grupo de agonías
sobre tu débil corazón de arena.

La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado

de una sangre sin fin que se derrama.

Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama

sobre mi corazón amortajado.

-

Federico García Lorca
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Op uitwisseling in Lille

Op 31 augustus 2016 ging ik de uitdaging aan. Ja, het was een 
uitdaging, ik verruilde mijn kleine dorp Obdam voor één semes-
ter om te gaan studeren in Lille. Iedereen vraagt het me: waarom 
niet naar het warme zuiden of Parijs? Frankrijk is zo’n groot land, 
en dan kies ik voor het bijna noordelijkste puntje. Maar, wie al 
eens in Lille is geweest begrijpt me vast en zeker. Lille is echt een 
leuke en gezellige studentenstad met een mooi centrum!

De eerste weken waren inderdaad een echte uitdaging. Over de 
Franse bureaucratie kan ik moeilijk zwijgen. Alleen al de roos-
ters die niet online staan waren even wennen. Dat geloof je toch 
niet!? De universiteitscampus is énorm en voor het checken van 
je rooster moet je wel twintig minuten het gebouw doorlopen. 
Een bankrekening openen kostte ook wat moeite: 20 kopietjes en 
een uur papieren tekenen. En voor het ophalen van een ov-kaart 
stond ik drie uur in de rij. Maar, in die wachtrijen maak je wel 
vrienden!

Op cultureel gebied is het een stuk beter geregeld! Ik ben heel 
vaak naar de bioscoop geweest voor weinig geld en naar het 
theater voor maar vijf euro. Vijf euro!!? Ook ben ik een aantal 
keer naar het Palais de Beaux-Arts geweest en hoefde ik er niet 
eens voor te betalen. Er zijn echt zóveel mogelijkheden om je in 
Frankrijk op cultureel gebied te vermaken voor heel weinig of 
zelfs geen geld. Naast het Beaux-Arts is La Piscine in Roubaix 
trouwens echt heel mooi.
Ook de universiteit is gratis. Ik geloof dat de studenten ongeveer 
200 euro per jaar betalen en ze hoeven geen boeken te kopen. 
Maar, daardoor is het systeem best ouderwets. Omdat je geen 

boeken hebt, moet er nog heel veel kennis in de les overgebracht 
worden in plaats van meer tijd voor verdieping of verbreding. De 
universiteit is voor iedereen toegankelijk, maar daardoor zijn er 
ook de felbegeerde plekjes op de modernere Grandes Écoles. Die 
kosten wel geld. Ik heb me vaak afgevraagd of dat geen oneerlijke 
concurrentie is. Leiden die lage kosten van de universiteit uitein-
delijk wel tot die beroemde égalité? Gelukkig had ik hele intelli-
gente en inspirerende leraren, dus ik vond niet dat de kwaliteit 
van het onderwijs nou veel minder was.

Ik woonde midden in het centrum met vijf Fransen en een Ita-
liaan en mede daardoor heb ik heel veel Frans gepraat. Bijna ie-
dere taalstudent kan beamen dat spreken nog altijd wel moeilijk 
blijft. Dat spontane spreken gaat snel vooruit tijdens zo’n tijd in 
het buitenland. Ook onder de internationale studenten werd er 
echt alleen maar Frans gepraat.

Het semester ging snel. En ik heb genoten van Lille! Genoten van 
de feestjes, van de Franse wijn en van het Belgische bier. Genoten 
van de eetcultuur. Mijn huisgenoten bleven me raar aankeken 
als ik een keer een baguette brie at als middageten. Genoten van 
het slenteren door de mooie smalle straatjes van Vieux-Lille met 
de heerlijke chocolatiers en de honderden boulangeries. En na-
tuurlijk… genoten van de vele croissantjes, baguettes en merveil-
leux. Genoten van stad, de trotse Fransen, de ‘Erasmus spirit’, het 
maken van veel nieuwe vrienden en dit mooie avontuur. Maar 
stiekem waardeer ik het rustige Obdam, het goed geregelde Ne-
derland en de moderne UvA ook wel weer een beetje meer.

Door Iris Schilder
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Wilde avonturen 
in Granada

Door Nur Arikan

In het schooljaar 2014/2015 gingen we met de studievereniging 
een weekje naar Granada, wat tevens mijn eerste bezoek aan dit 
mooie stadje was. Ik wist toen al zeker dat ik hier voor mijn Eras-
musuitwisseling heen wilde. De stad, het Alhambra en de Arabi-
sche en Romeinse invloeden geven mij elke dag weer het gevoel 
alsof ik in een sprookje leef.

Dat Granada daarnaast ook een echte studentenstad is, merk 
je aan de prijzen; Alles is spotgoedkoop hier. Even tapas eten? 
Geen probleem. Je krijgt bij je drankje van ongeveer twee euro 
bijna altijd gratis tapas. Het nachtleven hier is heel andere koek 
dan dat in Amsterdam. Je komt bijna overal gratis binnen. En 
als er geen gratis entree is, betaal je meestal 10 tot 12 euro, maar 
dan krijg je er wel twee gratis drankjes bij. Eén ding is zeker: De 
Spanjaarden houden van feesten. Van mezelf ben ik niet echt een 
feestbeest, maar hier ga je al snel drie a vier keer per week uit, 
gewoon omdat het kan. Daarnaast zijn er altijd mensen op straat 
die flamenco dansen en zingen waardoor de straten van Granada 
echt tot leven komen.

Een van de leukste dingen van mijn uitwisseling vind ik de reisjes 
die ik tot nu heb gemaakt en nog ga maken. Er zijn hier veel Eras-
mus organisaties die goedkope reizen aanbieden. Zo ben ik met 
één van die organisaties al naar Marokko, Marbella en bijzondere 
plekken in Andalusië zoals Sevilla en de Sierra Nevada geweest. 
Op de planning staan nog: Valencia, Ibiza, Madrid, Barcelona en 
Lissabon.

Wat maakt Granada nog meer zo speciaal dan alleen de leuke 
reisjes, de lekkere tapas en het uitgaansleven? De ligging! Gra-
nada ligt niet zo ver van de Spaanse zuidkust, waardoor je met 
de auto al binnen vijfentwintig minuten op het strand kan lig-
gen. Ben je niet zo’n strandmens, geen probleem. Binnen veertig 
minuten ben je met de bus in de Sierra Nevada, een berggebied 
waar je wintersport kan beoefenen. 

Het allermooiste van mijn uitwisseling vind ik de vriendschap-
pen die ik tot nu toe heb gesloten. Ik ben bevriend met mensen 
van over de hele wereld. We zijn een soort familie geworden. Als 
Erasmusstudenten trek je snel naar elkaar toe omdat je geen 

familie en vrienden hebt. Het mooie is dat je zoveel leert van 
andere culturen en perspectieven, waardoor je ruimdenkender 
wordt en je jezelf alleen maar meer ontwikkelt, maar ook meer 
waardering hebt voor je eigen afkomst. 

De meeste studenten kiezen ervoor om een half jaartje weg te 
gaan, zo lopen ze geen studievertraging op. Ik heb ervoor geko-
zen om een jaar lang weg te blijven en daar heb ik ook absoluut 
geen spijt van. Een half jaar gaat veel te snel voorbij (het eerste 
semester is alweer voorbij!). Ik heb ervoor gekozen om mijn di-
ploma een jaar later te halen, maar daardoor kan ik wel ten volste 
genieten van mijn uitwisseling en hier alle seizoenen meemaken.

¡Saludos desde la costa del sol!
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Op uitwisseling in
Door Suzanne Bul

16 augustus 2016 was de dag waarop ik mezelf in het diepe heb 
gegooid. De dag waarop ik ben afgereisd naar Florence. De dag 
waarop ik dacht: waar ben ik aan begonnen? De dag waarop ik 
mijn leven in 45 kg heb gepropt en deze in 40 graden vijf trap-
pen op heb getild. Ja, dit was de dag waarop mijn uitwisseling 
begon.  
 
In het begin heeft niemand een idee wat hij of zij aan het doen 
is. Je moet alles aftasten zoals met alle nieuwe dingen. Waar kan 
ik me inschrijven voor vakken? Wanneer beginnen de colleges? 
Zouden ze rekening houden met het feit dat ik Erasmus-student 
ben? Waar haal ik een studentenkaart vandaan en hoe werkt alles 
eigenlijk? Een belangrijk ding om te weten voordat je aan een 
Italiaanse universiteit gaat studeren is dat je als Nederlander al-
tijd sneller met alles bent dan zij; alles gaat administratief lang-
zaam. Zo wilde ik weten wat voor boek ik moest kopen voor een 
vak over de Etrusken en vroeg dit aan mijn professor. Waarop 
professor Cappuccini, ja zo heet hij echt, antwoordde: “Domani, 
domani”. Dit ging een aantal weken op deze manier.  

De Uni
Waar we op de UvA een studentenpas hebben, kreeg ik hier een 
klein blauw mapje met daarin een stuk stevig papier met daarop 
mijn studentnummer, een stempel van de universiteit en mijn 
pasfoto, die overigens vastzat met een paperclip. Ik was redelijk 
geamuseerd toen ik erachter kwam dat ik les kreeg van professor 
Cappuccini, professor Gnocchi en professor Zucchini. Ik maak 
geen grappen, ik had gewoon les van de heilige drie-eenheid van 
la vita italiana.   

Er was geen vak in het Engels op de faculteit Umanistici e della 
Formazione. Ik wist van tevoren dat dit een flinke uitdaging zou 
worden. Ter voorbereiding had ik een semester de bachelor Ita-
liaanse taal & cultuur gevolgd aan de UvA, maar ik kwam er al 
gauw achter dat, met een Italiaanse huisgenoot die geen woord 
Engels sprak, het niet gemakkelijk zou worden. Gelukkig was ik 
niet de enige die met dit probleem te kampen had.   

Begin september kwam ik via een andere student in aanraking 
met de internationale studentenvereniging International Stu-
dents of Florence (ISF). Vanaf dag 1 was het feest. Waar ik in het 
begin bang was dat het misschien moeilijk was om leuke 

mensen te ontmoeten, werd ik vrijwel meteen warm ontvangen 
in een gezelschap bestaande uit mensen zoals ik. Vrij snel had 
ik een vriendengroep met wie ik m’n verjaardag kon vieren eind 
september. Had ik trouwens al gezegd dat ik een dakterras had 
met uitzicht op de Santa Croce kerk? Gaandeweg vergeet je dat je 
hier woont, maar op het moment dat je deur uitloopt en de hoek 
omslaat naar de Santa Maria del Fiore, denk je: Oja.. Het is geen 
vakantie, het is thuis.

De lessen die je hier volgt duren twee uur aan een stuk en dat 
maar liefst zonder pauze. Waar wij in Amsterdam een 8-8-4 sys-
teem hebben, krijg je hier blok A en blok B, waar je vervolgens 
tentamens van krijgt in januari en februari. Toen ik erachter 
kwam dat deze tentamens mondeling waren, een half uur zouden 
duren en in het Italiaans waren, had ik weer zo’n momentje van: 
oepsie. 

De tentamens vragen veel van je. Iedereen heeft wel op zijn of 
haar opleiding een docent die zegt: ‘Toen ik op de universiteit 
zat...’ en dan volgt er een verhaal met iets in de trant van dat wij 
het nu goed voor elkaar hebben. Ik kan je zeggen: hier is alles 
nog redelijk spartaans. En dan met name wat docenten van je 
verwachten voor het tentamen. Ik moest bijvoorbeeld de ge-
schiedenis van de Italiaanse kunst tussen 1370 en 1570 bestu-
deren. Dit bestond uit zo’n driehonderd-nog-wat kunstwerken 
en 80 kunstenaars, waarvan je alles moet reproduceren, terwijl 
er maar 5 kunstwerken worden gevraagd. Dus ja, ik was redelijk 
bang. Ik heb nog nooit zoveel voor een tentamen gedaan door de 
monsterlijke hoeveelheid stof, maar dit heeft me veel discipline 
bijgebracht en inspiratie voor een mooi scriptieonderwerp.

Het Italiaans
Helaas was ik nog niet zover gekomen met Italiaans leren. Ik was 
gelukkig wel verder dan ‘si’ en google translate, dankzij een gratis 
taalcursus van de universiteit en het eindeloos luisteren naar de 
monologen van een huisgenoot, die dichter/muzikant/schilder/
acteur pretendeert te zijn.    
Ik lag elke dag in een deuk van het lachen en leerde zodoende 
heel rap Italiaans. . Inmiddels spreek ik een aardig woordje
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Florence: CHE FIGO!
woordje en ben ik in staat om een mondeling tentamen in het 
Italiaans te doen zonder over woorden te struikelen. 

Het studentenleven in Florence
Er zijn een aantal dingen me heel erg bijgebleven van mijn tijd in 
Florence, waaronder mijn huisgenoten. Ik heb een keer hutspot 
gekookt voor hen en ze geleerd om een vulkaantje te maken in 
het midden waar je dan je jus ingiet. Ze vonden het fantastisch! 
Ook waren ze altijd wel te porren voor een huisdinertje en een 
drankje. Koffie dronken ze bij de vleet, echter waren dit alleen 
espresso’s en was alleen de eerste van de dag amaro, wat zon-
der suiker betekent. De rest van de zes à zeven espresso’s per dag 
kregen meer suiker dan koffie in het kopje. Ikzelf ben altijd een 
liefhebber van cappuccino’s geweest en in Italië hoor je dit niet 
meer te drinken na elf uur ‘s ochtends. Echter weerhield me dit 
er niet van ze de hele dag door te drinken. Iedere keer als ik mijn 
favoriete koffiebarretje Il Vinile binnenliep, wisten ze al dat het 
tijd was om wat melk op te gaan schuimen.  

De Florentijnen zijn dol op een feestje. In Florence heb je best 
aardig wat clubs, maar het is allemaal redelijk stereotype in de 
zin dat het er krioelt van de Casanova’s. Ik ging dan ook liever 
met m’n vrienden naar Piazza Santa Croce, waar je tot half sep-
tember zonder jas op de trappen voor de kerk kon zitten. Je ging 
dan naar de dichtstbijzijnde Indiër om een Peroni te scoren en zo 
was je wel zoet tot vier uur ’s nachts. Toen het kouder werd, ging 
ik vaker naar barretjes, en als ik het echt heel bont wilde maken, 
ging ik naar de club.
Één van m’n favoriete dingen, naast de bar, was het fenomeen 
aperitivo. Dit was een klein hapje bij een cocktail, die ik samen 
met mijn vrienden ging halen voor vijf à tien euro; beter kon het 
niet.

Voor mij als Bredanaar en als kunstgeschiedenisstudente aan de 
UvA met als specialisme Italiaanse kunst was Florence de perfec-
te synthese van goede musea, bourgondisch leven en schitterend 
weer. Ik kan je zeggen, het heeft letterlijk nog geen tien dagen 
geregend in de tijd dat ik hier ben geweest. Het is een student- en 
toeristvriendelijke stad: niet te groot, niet te klein. Er is genoeg 
om van te genieten en op deze universiteit valt er genoeg te expe-
rimenteren met nieuwe vakken en onderwerpen. 
Dus aan iedereen die in Italië wil studeren: drink veel koffie, 
leer Italiaans, verover het geheime familierecept van je Italiaanse 
huisgenoten en neem een flinke spaarpot mee om mooie tripjes 
te maken. Want wie houdt er nou niet van Italië?!
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Een half jaar in de 
Europese bubbel

Door Judith Frederiks

Net bijgekomen van de schok die de Brexit teweeg bracht in Eu-
ropa, besloten de Amerikanen hier nog een schepje bovenop te 
doen door tijdens hun verkiezingen in november op Donald 
Trump te stemmen. In deze turbulente tijd van politieke ontwik-
kelingen heb ik het voorrecht mij een half jaar te begeven in hét 
hart van de Europese Unie: de Belgische hoofdstad Brussel. Let-
terlijk tegenover het Europees Parlement wonend en werkend, 
kan ik op de voet volgen waar ‘Brussel’ zich mee bezighoudt. Af 
en toe mag ik in het Parlement een hearing bijwonen, waarbij ik 
me steeds opnieuw verbaas over hoeveel er gepraat wordt, maar 
hoe weinig er eigenlijk écht gezegd wordt. Vooral de Italianen 
en Spanjaarden hebben het talent om een vijf minuten lang du-
rende vraag te formuleren, maar uiteindelijk toch niet écht wat 
te vragen. 

Waar ik me ook over verbaasd heb is de stad Brussel zelf. De stad 
is bilinguïstisch; er wordt zowel Nederlands als Frans gesproken. 
De Walen vertikken het echter om Nederlands te spreken, en de 
Vlamingen houden ook liever vast aan hun eigen taal. Dit zorgt 
ervoor dat de stad erg verdeeld is. En de Europese wijk, waar men 
voornamelijk Engels spreekt, is al helemaal een vreemde eend in 
de bijt. Op donderdagavond vindt in deze wijk altijd het zogehe-
ten ‘pluxen’ plaats. De rotonde van Place Luxembourg (vandaar 
de naam ‘pluxen’) wordt dan afgezet, zodat de Europese ambte-
naren samen op café een pintje kunnen drinken. Vele Bruxellois 
maken dit fenomeen wat belachelijk, en ik moet zeggen dat ik dit 
in het begin ook een vreemde gewaarwording vond. 

Hoewel het vanuit Amsterdam slechts twee uurtjes rijden naar 
de Belgische grens is, is het land van onze zuiderburen toch heel 
anders dan Nederland. Het land heeft niet het Bourgondische 
van Frankrijk, maar het mist ook zeker het organisatorische van 
Nederland. Dit laatste is niet erg vreemd, aangezien België be-
schikt over maarliefst vier parlementen: Naast het federale parle-
ment bestaan er ook drie regionale parlementen, die eigenlijk al-
lemaal evenveel macht hebben. En dan zit er in Brussel natuurlijk 
ook nog het Europees parlement, wat het er allemaal  niet per se 
makkelijker op maakt. Iets heel anders, maar iets waar de Belgen 

ook weinig talent voor lijken te hebben, is fietsen. Heel af en toe 
zie je een verdwaalde Belg rondfietsen in Brussel, mét fietshelm 
en fluoriserend hesje, dat dan weer wel. 
Tijdens mijn half jaar in de Belgische hoofdstad heb ik wel een 
indruk gekregen van de stad: van Belgen die niet blijken te kun-
nen fietsen, toeristen die vol verwachting naar Brussel komen 
voor het toch echt heel kleine Manneken Pis, tot Europese amb-
tenaren die op donderdagavond het Place Lux onveilig maken. 
Hoewel ik af en toe Amsterdam wel een klein beetje gemist heb, 
had ik dit half jaar in de Europese bubbel niet willen missen en 
kan ik iedereen een stage in ‘het hart van Europa’ aanraden. 
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Madrid me mata
Door Christian Sier
De winter is inmiddels in volle gang in Madrid, de stad die ik ge-
kozen heb als bestemming van mijn Erasmus-uitwisseling. Het is 
kouder dan je zou verwachten voor een stad in Spanje, zeker als 
je weet dat het hier in de zomer bijna niet uit te houden is van de 
hitte, wat ik meemaakte in de eerste paar weken van mijn uitwis-
seling. Ook dat is een van de redenen waarom ik zo verliefd ben 
op deze stad: de veelzijdigheid. Madrid is als stad een stuk mo-
derner dan de andere Spaanse steden waar ik al eerder geweest 
was. Echt oude gebouwen vind je hier niet veel, zoals in Sevilla of 
Granada, maar de stad is heel elegant op zijn eigen manier.   
       
 
Mijn favoriete plek in de stad is la Plaza de Oriente, de beelden-
tuin aan de voet van het koninklijk paleis. Hoewel het tijdens de 
dictatuur de plek was waar Franco zijn toespraken hield, is het nu 
een oase van rust, midden in het drukste deel van de stad. Een 
enkele straatmuzikant van een jaar of vijfenzestig speelt er trouw 
elke dag op zijn akoestische gitaar nummers uit de Spaanse Top-
40 (si te vas, yo también me voy). Een fijne plek om je even terug 
te trekken van alle drukte van de hoofdstad.      
 

En aan drukte is er meer dan genoeg hier: iedere avond is het 
feest. Ook daarom is Madrid een van de populairste bestemmin-
gen voor Erasmus. Er worden iedere dag van de week feesten 
georganiseerd voor alle internationale studenten in de dure en 
chique clubs in het centrum, maar de leukste avonden heb ik zelf 
in de meer luidruchtige en slonzige plekken in de buitenwijken, 
waar de Spaanse studenten uitgaan en waar de hele nacht vage 
spaanstalige punkrock gedraaid wordt, gemixt met reggaeton. 
Na meer dan twee jaar Spaans gestudeerd te hebben, heb ik nog 
altijd evenveel moeite met het verstaan van het vakjargon van de 
“reggaetoneros”, terwijl iedere Madrileen van mijn leeftijd alles 
woord voor woord kan meezingen. 

Het speciaalste moment van mijn uitwisseling was niet in 
Madrid, maar in Valencia. Bij de ingang van een zeer bekende 
club stond namelijk een vleugel, en aangezien ik in maanden niet 
gespeeld had, ben ik er meteen achter gaan zitten en begon ik 
wat te pingelen. Meteen kwam er een groepje Spanjaarden naar 
me toe die vroegen of ik iets van Enrique Iglesias of Shakira kon 
spelen. Dat lukte aardig en binnen no-time werd ik omringd 
door mensen die uit volle borst mee zongen met de liedjes die 
aangevraagd werden. Zelfs de beveiligers kwamen even kijken en 
riepen zelf ook nummers. 

Het enthousiasme en de hartelijkheid van de Spanjaarden is mis-
schien wel het leukste aan hier wonen en studeren en ik zal zeker 
weer even moeten wennen aan de oer-Hollandse afstandelijk-
heid.     
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De ervaringen van een Italiaanse 
studente in Amsterdam

Door Jasper Oosterveld

Silvia Vari is een Italiaanse studente die van januari 2016 tot en 
met juni 2016 als Erasmusstudent aan de UvA studeerde. Een 
half jaar na thuiskomst vertelt ze ons over haar ervaringen, cul-
tuurverschillen tussen Nederland en Italië en de rol van goed 
eten.

‘Toen ik me aanmeldde om mijn Erasmus te doen in Amster-
dam, wist ik dat het een grote uitdaging ging worden. En al van-
af het begin, omdat veel Italianen, om uiteenlopende redenen, 
graag naar Amsterdam komen. Toen ik eindelijk de e-mail kreeg 
waarin stond dat ik degene was die naar Amsterdam mocht, 
kon ik het niet geloven. Maar voor ik mijn geliefde Rome had 
verlaten, had mijn coördinator me al wel gewaarschuwd dat de 
universiteit waar ik ging studeren behoorlijk anders was dan de 
Università Roma Tre, en dat ik misschien problemen zou hebben 
met het aanpassen aan de nieuwe manier van lesgeven. Dus ik 
stapte op het vliegtuig met één zekerheid: ik moest flink mijn 
best gaan doen.

Nu, bijna een jaar later, zou ik dat meisje op het vliegtuig wil-
len feliciteren omdat dat haar is gelukt. Mijn vijf maanden aan 
de UvA en in Amsterdam zijn, zonder enige twijfel, de meest 
fantastische van mijn leven geweest. Ik moet toegeven dat het 
begin niet makkelijk was. Ik was alleen, in een stad die ik wel 
goed kende door eerdere ervaringen, maar waar ik nu een nieuw 
leven moest beginnen. En die cultuurverschillen… nou, Italië 
en Nederland liggen behoorlijk ver uit elkaar. Ik had geluk dat 
mijn huisgenoten, ook uitwisselingsstudenten, in dezelfde situa-
tie zaten. Als echte Italiaanse probeerde ik ze allemaal samen te 
brengen met een van de belangrijkste aspecten van mijn eigen 
cultuur: eten. Maar helaas, in Nederland is het vinden van eten 
van goede kwaliteit niet makkelijk. Dit was wel zo’n beetje het 
grootste obstakel voor mij, samen met de regen. In Italië is de zon 
onze energiebron, dus het bijna dagelijks moeten doorstaan van 
motregen en een bewolkte, grijze lucht, was lastig. Aan de andere 
culturele aspecten kon ik na een tijdje wel wennen. Ik voelde me 
echt thuis in Amsterdam, mede dankzij mijn huisgenoten. Zij 
werden als een tweede familie voor me en ik ben blij dat ik nog 
steeds contact met ze heb.

De vijf maanden aan de UvA hebben me een nieuw perspectief 
gegeven op het academisch leven. De interactieve stijl van les-
geven paste erg goed bij mij. Eigenlijk is het een heel moderne 
vorm van universitair onderwijs. Ik ben blij dat de UvA me de 
kans heeft gegeven me te ontwikkelen als student en dat vervol-
gens ook te kunnen etaleren. Ik kan zeggen dat ik nu echt goed 
weet wat een meritocratie inhoudt. Dit merkte ik vooral toen ik 

terugging naar Rome. Van de bekende Erasmusdip had ik name-
lijk in eerste instantie geen last. Mijn familie, vrienden, vriend, 
het strand, de zon, de gelato… alles wachtte op me. Alles ging 
soepel. Totdat ik na de zomer weer moest studeren aan mijn 
thuisuniversiteit. Hier is de leraar de enige en absolute autoriteit, 
zijn relatie met de studenten is meestal helemaal nul. Ik voelde 
me een nummer, en niet meer Silvia, een individu, zoals aan de 
UvA. Ik ben gelukkig bijna klaar met mijn bachelor, nog maar 
twee tentamens. Ik had gehoopt dat de Università Roma Tre in 
de tussentijd veranderd zou zijn. Maar helaas. Waren er ook hier 
maar werkgroepen, presentaties, een aanzet tot kritisch denken 
of interactie. Het is hier, in één woord, saai. De echte cultuur-
schok was niet het opnieuw moeten aanpassen aan Rome of Ita-
lië, maar aan het Italiaanse academische systeem.

Ten slotte kan ik zeggen dat ik dankbaar ben dat de Europese 
Unie mij deze kans heeft gegeven. Deze kans om in het buiten-
land te studeren, om mezelf uit te dagen, om geweldige mensen 
van over de hele wereld te moeten, om mijn horizon te verbre-
den. Verschillen zijn van enorm belang en van elk verschil en 
elke ervaring in Amsterdam heb ik geleerd, of het nou negatief of 
positief was. Mijn grootste wens is om deze lessen toe te kunnen 
passen in mijn eigen land en dan een bewustere burger te zijn 
van Italië en van de wereld.”
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Così dovrebbe giungere la morte 

Così dovrebbe giungere la morte,
come viene l’amore e ogni difesa

diventa vana. Un vento che ti porta
lontano sopra un’isola deserta

dove tu e lei soltanto fate a gara
a inebriarvi di baci e di carezze,
senza voler sapere del domani.

Così dovrebbe giacere al tuo fianco,
come un’amante timida che al buio

offre il suo seno alle tue labbra ardenti
senza nulla pretendere. E distrae
il tuo cuore da tutte le altre pene.

Ti fideresti di lasciare sola
fanciulla così bella e appassionata?

Così dovrebbe chiudere i tuoi occhi,
come la madre quelli del bambino

che s’incapriccia a rimanere sveglio
nel cuore della notte e se lo stringe
al petto e passa lieve la sua mano

più volte sulle palpebre e lo adagia
nella culla e s’incanta a contemplarlo.

-
Emilio Coco
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De loopbaan van alumnus 
Fabiana Dammers (MA)

Door Fabiana Dammers

In 2015 studeerde ik af voor de master Literary Studies: Italian Li-
terature and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Ik blik 
terug op een wervelende studietijd, die eigenlijk al in 2005 begon 
aan de Popopleiding van het Conservatorium van Amsterdam. 
Daar studeerde ik in 2009 af als zangeres en won tussendoor de 
Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. Na 
een tussenjaar vol optredens door Nederland besloot ik in 2010 
alsnog mijn tweede passie achterna te gaan: Italië.

Deze passie ontstond al in de wieg, waar ik van mijn Italiaanse 
moeder de eerste woordjes Italiaans hoorde. Naast de Neder-
landse taal werd thuis Italiaans gesproken en de cultuur maakte 
een belangrijk deel uit van de opvoeding, waarbij jaarlijkse fami-
liebezoeken uit en naar Italië niet ontbraken. Gedurende mijn 
conservatoriumtijd bleef het door mijn hoofd dwarrelen dat ik 
daar meer mee wilde doen en het was dan ook geen verrassing 
dat ik alsnog besloot Italiaanse Taal en Cultuur te gaan studeren 
aan de UvA.

Tijdens de bachelorstudie toerde ik volop en bracht in 2012 mijn 
debuutalbum “The Girl You Love” uit. De combinatie van mu-
ziek en studie bleek een uitdaging, maar doordat beide passies 
zo groot waren, vond ik de kracht om ze te combineren en die 
krachten te bundelen. Zo was de studie Italiaans een startpunt in 
het toepassen van de taal in mijn liedjes. Voor mijn debuutalbum 
had ik daarom besloten een bonustrack in het Italiaans toe te 
voegen. Momenteel schrijf ik steeds vaker in het Italiaans.

In 2013 studeerde ik cum laude af voor mijn bachelordiploma 
en besloot een jaar te gaan freewheelen, waarin ik veel optredens 
had en stage liep bij Intertaal, een uitgeverij gericht op taalstudie-
boeken. Hier heb ik een fantastische tijd gehad en veel ervaring 

opgedaan. Niet alleen werkte ik mee aan Italiaanse taalstudie-
boeken, maar ook aan talen als Frans, Engels en Spaans. Recente-
lijk ontving ik nog boeken waaraan ik destijds gewerkt had.

Tijdens de stage werd de drang groter om alsnog een master 
te gaan volgen. Zo kon ik mij ook specialiseren, hetgeen op de 
arbeidsmarkt grote voordelen heeft. De keuze viel op Italiaanse 
literatuur en cultuur. In het masterjaar bloeide mijn passie voor 
Dante enorm op en heb ik er weer voor gekozen om beide pas-
sies te integreren in mijn masterscriptie, waarin ik de invloed 
van Dante’s Divina Commedia in de popmuziek onderzocht heb. 
Mijn onderzoek uitbreiden is nog steeds een van mijn doelen.

Naast het geven van muzieklessen leek het mij ook leuk om dit 
voor Italiaans te doen, daarom liep ik na mijn master stage op het 
Amsterdams Lyceum en op de UvA. In 2016 kwamen vervolgens 
leuke klussen van Intertaal binnen, waaronder een vertaalklus 
voor de leergang Nuovo Espresso. Al deze ervaringen hebben 
geleid tot een nieuw avontuur: ItaliAnima! Mijn eigen onderne-
ming waarmee ik vanaf komend voorjaar Italiaanse taal- en cul-
tuurlessen, workshops en uiteindelijk ook taal- en cultuurreisjes 
naar Italië wil aanbieden. Daarnaast ben ik bezig met het schrij-
ven van mijn tweede album.

Al met al, twee avonturen die afwisseling bieden, maar elkaar 
ook overlappen en wederzijds stimuleren. Ik vind het belangrijk 
me na de studies te blijven ontwikkelen en nieuwe doelen te blij-
ven stellen. Zo werk ik elke dag met veel plezier en kijk ik uit naar 
alle avonturen die de toekomst nog brengt!

Voor meer info, bezoek: www.fabianadammers.com / www.ita-
lianima.nl 
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Na je studie promoveren?
Door Brechje van Osch

Heb je er wel eens over nagedacht om na je studie het onderzoek 
in te gaan, maar ben je bang dat het veelste saai en moeilijk werk 
is? Wees dan gerust, want het onderzoek in gaan is veel meer dan 
alleen stoffig onderzoek doen. Brechje van Osch vertelt ons haar 
ervaring als promovenda.

Ik ben in 2009 afgestudeerd van de Bachelor Spaanse Taal en 
Cultuur. Tegenwoordig doe ik als promovenda onderzoek naar 
heritage speakers van het Spaans: volwassen tweetaligen die in 
Nederland zijn geboren, maar Spaanstalige ouders hebben. Ik 
doe experimenten met deze mensen om te kijken op welke ma-
nieren hun Spaans afwijkt van het Spaans van eentalige sprekers, 
en of er bijvoorbeeld invloed van het Nederlands op hun Spaans 
is. 

Tijdens de bachelor Spaans kwam ik erachter dat ik (als een van 
de weinigen) taalkunde veel leuker vond dan literatuur. Dus ben 
ik na de Bachelor een schakelprogramma Taalwetenschap, en 
vervolgens de Research Master Linguistics gaan doen. Tijdens 
die master realiseerde ik me dat onderzoek doen écht bij mij 
past. Ik besloot een eigen PhD onderzoeksvoorstel in te dienen 
bij NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek), en dat werd geaccepteerd! 

Voordat ik begon met mijn PhD hoorde ik vaak schrikwekkende 
verhalen over PhD’s die veel te hard moeten werken. Natuurlijk 
zijn er soms periodes dat je even wat drukker bent; als je een 
deadline moet halen bijvoorbeeld. Maar als je een beetje kunt 
plannen valt het allemaal best mee. En je bent min of meer vrij 
om je tijd in te delen zoals je wilt. Dat is aan de ene kant lastig, 
want het vereist veel zelfdiscipline, maar aan de andere kant is die 
flexibiliteit ook heel fijn: als ik een dag wat eerder weg wil of wat 
later wil beginnen, maakt dat niet uit; zolang ik mijn deadlines 
maar haal. 

Mensen vragen me vaak: “Is het niet saai om jarenlang met maar 
één heel specifiek onderwerp bezig te zijn?” Maar als je je on-
derwerp écht interessant vindt, zoals ik, dan vliegt de tijd eigen-
lijk voorbij. Ik zou zelfs willen dat ik wat meer tijd had, om nóg 
meer experimenten te kunnen doen! Ondanks dat het misschien 
klinkt als eentonig werk, is het eigenlijk best gevarieerd: eerst 
moet je heel veel lezen, daarna ga je je experiment ontwerpen; 
dan komt de meer praktische fase van proefpersonen testen; ver-
volgens je data analyseren en statistiek toepassen, en uiteindelijk 
schrijf je er een paper over. Je bent dus eigenlijk steeds met iets 
anders bezig. Daarnaast geven de meeste PhD’s ook onderwijs, 
én je gaat regelmatig naar conferenties. 

Die conferenties zijn echt de kersen op de taart van dit werk. Ik 
ben in de afgelopen jaren al op zoveel plekken geweest: vaak naar 
de VS (Los Angeles, New York, Washington, Chicago) maar ook 
Canada, Noorwegen, Frankrijk en Engeland. Afgelopen herfst 
ben ik twee maanden lang in New York geweest om daar data 
te verzamelen van Spaans-Engels tweetaligen. En terwijl ik dit 
stukje schrijf zit ik in het vliegtuig naar Florida voor een volgen-
de conferentie! 

Ik ben nu drie-en-een-half jaar bezig met mijn onderzoek. Ik 
loop inmiddels dus al zo’n 12 jaar rond in het P.C. Hoofthuis! 
Als alles goed gaat ben ik in de zomer van 2018 klaar, en de grote 
vraag is natuurlijk: Wat dan? Ik hoop door te kunnen gaan in het 
onderzoek, bijvoorbeeld met een post doc. Het liefst in Neder-
land, maar aangezien er nu eenmaal weinig plekken beschikbaar 
zijn, sta ik er ook voor open om een tijdje naar het buitenland 
te gaan. Eigenlijk lijkt me dat ook wel weer een spannend avon-
tuur. En, dan ben ik tenminste eindelijk een keer weg uit dat P.C. 
Hoofthuis!
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Wie is het?

Wat doet Frank Zappa in de woestijn, zul je je wel afvragen. Het is waarschijnlijk net zo onwaar-
schijnlijk als het idee dat deze docent(e) vroeger drummer is geweest in een punkband. Naast 
losgaan op de muziek van de Ramones houdt hij/zij er juist ook van om de rust op te zoeken in 
een woestijn in het Midden-Oosten. Sportief is deze docent(e) zeker, maar om energie op te doen 
voorafgaand aan een marathon wordt er geen vis of vlees gegeten, aangezien hij/zij vegetarisch is. 
Rara… wie is het?
Tip: in de afbeelding vind je nog twee extra hints

Voor dit tijdschrift gaan we iedere editie kennismaken met een docent(e) aan de hand van per-
soonlijke verhalen. Weet jij welke docent(e) zichzelf voorstelt?

Door Sophie Otten
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Etymologie
Door Anne Nagtzaam

Praeiudicium
Vooroordelen zijn overal en misschien op dit moment wel actueler dan ooit. Partijen die strijden tegen racisme schieten als voor-
jaarsbloemetjes uit de grond tegen de achtergrond van een groeiende achterban van de rechts populistische groeperingen. Waar-
schijnlijk heeft iedereen zich wel eens schuldig gemaakt aan het vellen van een oordeel zonder het fijne te weten over het desbetref-
fende onderwerp. Deze op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer van iets kan van grote invloed zijn op je wereldvisie, 
maar ook een dankbaar onderwerp van satire bij het schetsen van een stereotype. Maar waar komt deze term eigenlijk vandaan?

prejugé     prejuicio   pregiudizio
In zowel het Frans, Italiaans en Spaans lijken de woorden voor vooroordeel erg op elkaar.  Prejugé (F), pregiudizio (I) en prejuicio 
(S) zijn namelijk allemaal afgeleid van het Latijnse praeiudicium. Dit woord, bestaande uit de suffix prae- (voor) en het zelfstandig 
naamwoord -iudicium (vonnis), werd in de Romeinse tijd vooral gebruikt in de context van de rechtspraak, waar voorafgaand aan 
een zaak werd teruggegrepen op het precedent; een eerder geveld vonnis in een soortgelijke casus. Een andere vertaling van praeiu-
dicium die voorkwam in het Latijn is schade of letsel en verwijst naar het gevoel wanneer een zaak wordt bevooroordeeld of er een 
vonnis wordt uitgesproken zonder de mogelijkheid om te worden verhoord. 

Door de eeuwen heen hebben andere talen, zoals het Frans, Spaans en Italiaans, praeiudicium overgenomen in hun eigen taal en is 
deze laatste betekenis ontwikkeld tot de betekenis die wij nu kennen. 

Quotes gezocht!
Voor een nieuw item in dit magazine zijn we op zoek 
naar de leukste en meest spraakmakende uitspraken van 
docenten.

Herinner jij je die ene grappige Nederlandse uitspraak 
van een docent of die filosofische gedachte van een on-
derwijsassistent?

Stuur deze dan op naar: quotes.fis@gmail.com o.v.v. je 
opleiding.
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 Mendoza wint 
Cervantes-prijs

Door Merrichel González

Er zijn veel erkenningen die uitgedeeld worden in de wereld van 
de kunsten. Ook de Spaanstalige literaire boeken worden be-
loond met veel prijzen. Een voorbeeld van deze prijs is de pres-
tigieuze Premio Planeta: de winnaar van deze prijs krijgt het he-
lemaal niet bescheiden bedrag van €601.000. Maar de troostprijs 
voor de tweede finalist is ook gul, die krijgt namelijk een belo-
ning van €150.250. De jury die beslist wie zulke bedragen in ont-
vangst mogen nemen, wordt elk jaar gekozen door de uitgeverij 
Planeta zelf. Alles met het doel om, zoals de naam van de uitge-
verij al aangeeft, de beste Spaanstalige boeken te promoten in 
elke hoek van de planeet. Naast deze glorieuze prijs bestaat ook 
de Premio Nadal, die de oudste literaire prijs voor Spaanstalige 
werkstukken is. In 1945 werd het voor de eerste keer uitgereikt 
in Barcelona. Het wordt verleend door de uitgeverij Destino en 
tegenwoordig ontvangt de winnaar € 18.000. Geen slecht cadeau 
van de drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar, aangezien 
deze award elk jaar wordt uitgereikt op 6 januari, tijdens de drie-
koningenavond, in Hotel Ritz in Barcelona.

Hoewel de eerder genoemde prijzen en de vele andere die hier 
niet zijn vermeld zeer belangrijk zijn voor de Spaanstalige litera-
tuur, is toch de Premio Miguel de Cervantes, die al wordt uitge-
reikt sinds 1975, de hoogste erkenning van de Spaanstalige lette-
ren. Hij kan worden gegeven aan elke persoon wiens werk heeft 
bijgedragen aan het verrijken van het Spaanse of Latijns-Ame-
rikaanse cultureel erfgoed. Voor deze prijs kan elke schrijver 
worden voorgesteld wiens literaire werk geheel of gedeeltelijk in 
het Spaans is geschreven. Het wordt jaarlijks toegekend door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport van Spanje op de 
sterfdag van Miguel de Cervantes, 23 april. In dit geval wordt de 
winnaar beloond met € 125.000. De ceremonie wordt door de 
koning en koningin van Spanje geleid en vindt plaats in de Uni-
versiteit van Alcalá de Henares, de geboortestad van de schrijver 
van Don Quijote de la Mancha.

In het jaar 2016 werd deze award aan Eduardo Mendoza gegeven 
om zijn lange literaire carrière te belonen. Mendoza is in Barcelo-
na geboren. Zijn eerste boek werd gepubliceerd in 1975 en heette 
La verdad sobre el caso Savolta. Dit werk kreeg op dat moment 

veel negatieve beoordelingen, maar na een aantal jaren werd 
het gezien als een meesterwerk van de Spaanstalige literatuur. 
Zo kreeg Mendoza voor zijn boek eerder de prijs José Manuel 
Lara, de Mauricio Achar award en de eerder genoemde Planeta. 
Volgens de jury van de prijs Cervantes, is dit werk van Mendo-
za “de opening geweest van een nieuwe fase in de wereld van 
de Spaanse letteren over het beroemde tijdperk van transición, 
de overgang tussen de dictatuur van Franco naar de democra-
tie”. Iets dat logisch klinkt als we ontdekken dat het verhaal van 
Mendoza gaat over kwesties als corruptie, onveiligheid, armoe-
de, liefde, onrechtvaardigheid en mensen die gedwongen worden 
om Spanje te verlaten. En dat alles gerelateerd aan de hand van 
flashbacks, waardoor een filmisch perspectief gegeven wordt aan 
de lezer, die de indruk krijgt een puzzel aan het oplossen te zijn. 
Sinds 1975 heeft Mendoza achttien romans, twee verhalenbun-
dels, twee toneelstukken en vier onderzoeken gepubliceerd..
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Conferencia Spinoza
Door Merrichel González

Op 24 november 2016 was het weer tijd voor de jaarlijkse con-
ferentie wiens naam het leven van de Nederlandse filosoof van 
Sefardisch-Joodse afkomst eert: Baruch Spinoza. Op deze bij-
eenkomst kwamen in het verleden altijd de grote figuren uit 
de Spaanse literatuur. Daarom is dit initiatief één van de meest 
prestigieuze conferenties geworden die onderwezen wordt in het 
Spaans. De Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met 
de Spaanse ambassade, het Instituto Cervantes en de Amsterdam 
School for Cultural Analysis (ASCA), heeft mogelijk gemaakt dat 
deze lezing dit jaar werd gegeven door de Spaanse schrijfster Ali-
cia Giménez Bartlett. 

Zoals verwacht was de zaal vol: overal mannen in pak, enthou-
siaste dames, grijze docenten, nieuwsgierige onderzoekers, maar 
ook heel veel luidruchtige studenten. Toen de professor Shelley 
Godsland het podium opkwam om haar gast te presenteren was 
iedereen stil en aandachtig. Ze introduceerde de schrijfster als 
“een oude vriendin die door haar opstandigheid, talent, intelli-
gentie en slechte gewoontes een referentiepunt wist te worden 
voor schrijvers en onderzoekers wereldwijd”. 

Bartlett heeft haar lezing  “Europa: jóvenes, cultura y medios de 
transporte” genoemd. Ze heeft door middel van eigen anekdotes 
aangetoond hoe belangrijk  de studiebeurs, goedkoop openbaar 
vervoer en de beslissingen van de overheden zijn voor de toe-
komst van Europa. De Spaanse zei het voorrecht te hebben gehad 
dat ze in haar jeugd gebruik kon maken van de spoorwegen om 
te reizen naar andere landen voor heel weinig geld. Volgens haar 
is dat de juiste manier om in contact te komen met jonge mensen 
en een uitwisseling te maken van culturele en sociale waarden. 
De actuele overheden van de meeste Europese landen doen niet 
genoeg om de academische groei van jongeren te stimuleren en 
dat moet veranderen, zei Bartlett. Met zulke uitspraken werd de 
opstandigheid bevestigd waar mevrouw Godsland het eerder die 
avond over had. 

Na een lange maar interessante lezing, veel handtekeningen en 
de nodige foto’s was er nog maar weinig tijd om over haar laat-
ste boek te praten, Hombres Desnudos (Naakte Mannen). De 
schrijfster werd voor dit werkstuk bekroond in 2015 met de eer-
volle prijs Planeta. De roman vertelt het verhaal van een paar 
volwassen mannen die hun baan verliezen en door verschillende 
omstandigheden zich gedwongen voelen om te werken als strip-
pers in een nachtclub. De vrouwen in het boek kiezen hun carriè-
res  boven elke relatie of familie-compromis. Barlett laat met haar 
nieuwe personages zien dat de economische crisis die Spanje be-
heerst, elke persoon drastisch kan veranderen. Een verhaal vol 
onschuld, vriendschap, kwaadwilligheid, liefde, intriges en heel 
veel seks, echt een aanrader!
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Les Bleus en Gli Azzurri:
rollend over een rugbyveld

Door Jasper Oosterveld

Frankrijk en Italië lijken in veel opzichten op elkaar. Beide lan-
den claimen de belangrijkste te zijn op culinair gebied, op mode-
gebied, wat betreft wijn, parfum, UNESCO-werelderfgoederen, 
het droombeeld van leven als een god in Frankrijk respectievelijk 
Italië… En dan nog het grote aantal stereotypen die de hele we-
reld van beide bevolkingen heeft. Maar er is nog iets dat de twee 
landen met elkaar gemeen hebben, iets dat mensen niet direct te 
binnen schiet, wellicht omdat het niet direct binnen die stereoty-
pen past: beide landen behoren tot de rugbywereldtop.

De twee landen doen mee aan het jaarlijkse Zeslandentoernooi, 
dat in het eerste weekeinde van februari weer van start gaat. Ze 
spelen daar tegen de andere toplanden van het noordelijk half-
rond, landen die je waarschijnlijk sneller met rugby zou associ-
eren. Het gaat om Engeland, Ierland, Schotland en Wales. Voor 
de lezers die niet zo bekend zijn met rugby, eerst een korte toe-
lichting.

Rugby is veel meer dan een aantal dikke kerels die over elkaar 
heen rollen. Je speelt op een veld ongeveer ter grootte van een 
voetbalveld. Op de plekken waar bij voetbal een doel staat, be-
vinden zich op een rugbyveld palen in de vorm van een letter 
H. De bal is niet rond, maar heeft de vorm van een ei. Een team 
bestaat uit vijftien spelers. Er zijn acht ‘forwards’, de grote, sterke 
mannen die het vuile werk op moeten knappen. Zij zijn degenen 
die de tegenstanders moeten tackelen en de bal moeten verove-
ren. De overige zeven spelers zijn ‘backs’, voor wie snelheid en 
wendbaarheid belangrijker is. Zij zijn vaak degenen die scoren. 
Een belangrijke rugbywijsheid luidt ‘The forwards decide who 

wins the game, the backs decide by how many points’. Toch blijft 
het een teamsport waarbij je zo sterk bent als je zwakste schakel. 
Je verdedigt en valt aan met alle vijftien man in je team, door-
dat, vanuit tv-perspectief gezien, alle spelers van een team op een 
verticale lijn staan. Als er een gat valt in deze lijn, ben je gezien, 
omdat de tegenstander dan makkelijk een ‘try’ kan scoren.

Een try betekent dat je de bal achter de achterlijn van de tegen-
stander op de grond drukt. Dit levert je vijf punten op, plus een 
‘conversion kick’ die twee punten waard is. Die conversion kick 
moet tussen de twee verticale palen van de ‘H’ van de tegenstan-
der. Dit geldt ook voor penalty kicks van drie punten, gegeven 
na bepaalde overtredingen. Ten derde is er de ‘drop kick’, ook 
goed voor drie punten, waarbij je tijdens open spel uit je handen 
tussen diezelfde palen door trapt. Ook tijdens het open spel is 
trappen van groot tactisch belang. Het is dus duidelijk dat een 
speler met een heel goede traptechniek onmisbaar is. In de prak-
tijk is trappen vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist 
veel, heel veel training en bovendien stalen zenuwen. 

Dit trappen is een onderdeel waarbij de Fransen en Italianen we-
derom veel overeenkomsten hebben. In dit geval helaas in ne-
gatief opzicht: Het heeft beide landen al jarenlang veel punten 
gekost ondanks dat ze een aantal wereldtoppers op andere posi-
ties hebben geplaatst. Veel rugbyliefhebbers vinden dat jammer. 
Italië en vooral Frankrijk kennen een lange rugbytraditie. Frank-
rijk heeft zelfs in het verleden al zeventien keer het Zeslanden-
toernooi gewonnen. 

De laatste keer dat Les Bleus (Frankrijk) en Gli Azzurri (Italië) 
elkaar troffen was op het Zeslandentoernooi van 2016. Al direct 
tijdens de eerste speelronde kruisten de teams de degens. Les 
Bleus trok na een zeer gelijkopgaande wedstrijd aan het langste 
eind. Na tachtig minuten keihard rugby stond er 23-21 op het 
scorebord. Toch zou het toernooi geen groot succes worden voor 
de Fransen. Ze werden een-na-laatste. De Italianen ging het nog 
slechter af. Zij verloren namelijk ook de volgende vier wedstrij-
den en werden laatste.

Toch is er hoop voor beide teams. Er breekt nieuw talent door. 
Deze zomer won Italië zelfs voor het eerst van Zuid-Afrika, tra-
ditioneel het een-na-sterkste team ter wereld. Met een beetje 
geluk en hard werk kunnen ze deze lijn voortzetten. Wie weet 
winnen ze dan binnenkort wel hun eerste Zeslandentoernooi. De 
teams treffen elkaar op 11 maart. De wedstrijd is te volgen op 
ITV, France 2, DMAX en internet.
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Houthakken, stierenrennen 
en andere Baskische sporten

Door Jasper Oosterveld

Baskenland is een regio die zich deels in Spanje, deels in Frank-
rijk bevindt. De Basken worden gekenmerkt door een sterke 
culturele identiteit, waar ze dan ook stevig aan vasthouden. Hun 
taal, het vlaggenschip van deze identiteit, is bijvoorbeeld de enige 
geïsoleerde taal in West-Europa. Maar er horen meer aspecten 
bij deze identiteit, en sport is een belangrijke.

Een heel populaire, typisch Baskische sport is pelota. De sport 
lijkt op het eerste gezicht een beetje op squash. Met een racket, 
of soms met de blote hand, moet een bal tegen een muur wor-
den geslagen, waarna de bal natuurlijk terugketst. De bal gaat 
dan zo snel dat pelota zelfs bekendstaat als de snelste balsport 
ter wereld. De bal kan namelijk makkelijk 200km per uur halen. 
Wanneer zo’n object, gemaakt van leer of rubber, iemands hoofd 
raakt kan dit een fatale afloop hebben. Hierom dragen spelers 
bescherming. Desondanks overlijdt er om de paar jaar een speler 
door de impact van de bal tegen het hoofd, bescherming of niet.

Pelota is door veel Basken geëxporteerd toen zij emigreerden. 
Om de sport te kunnen reguleren, is de Internationale Federatie 
van Baskisch Pelota opgericht. Zij onderscheiden meer dan tien 
verschillende types, afhankelijk van de muur, of muren, omdat 
er doorgaans gespeeld wordt met twee muren die in een L-vorm 
haaks op elkaar staan. Ook is er het vraagstuk van wel of geen 
racket, wat voor racket, of toch een handschoen, of met de blote 
hand, lederen ballen, rubberen ballen, enkelspel, dubbelspel… 
De mogelijkheden zijn eindeloos, een van de redenen waarom de 
sport nog steeds mateloos populair is bij jong en oud.

Veel Basken wonen, al sinds vroeger, nog steeds op het plat-
teland. Er zijn daarom veel sporten die hun wortels vinden in 
het plattelandsleven. Dagelijkse, zware werkzaamheden werden 
verheven tot sport. Een aantal van die sporten zijn voor ons re-
delijk algemeen bekend, zoals touwtrekken en roeien. Er zijn 
ook sporten die in Nederland minder gebruikelijk zijn. Zo be-
tekenen ‘aizkolaritza’ en ‘trontzalaritza’ letterlijk houthakken en 

houtzagen. Ook het optillen van heel zware stenen is populair: 
‘harri-jasotzea’ genaamd. En niet te vergeten ‘txinga eramatea’, 
oftewel: Het tillen van zware gewichten, in elke hand één, alsof 
het melkbussen zijn.

Misschien wel de meest opvallende sport is ‘sega jokoa’, wat zo-
veel betekend als, houd je vast, grasmaaien. Niet met een gras-
maaier, maar old school, met een zeis. De bedoeling is om zo veel 
mogelijk gras te maaien. En dan gaat het niet om kleine hoeveel-
heden: in 1925 maaide Pedro Mendizabal op deze manier maar-
liefst 4294kg gras in een tijdsbestek van twee uur. Hij versloeg 
daarmee Jose Arrieta, die ‘slechts’ 3957kg gras wegmaaide. En 
reken maar dat het een populair evenement was. Er waren 6000 
toeschouwers aanwezig, die samen voor meer dan 150.000 pe-
setas (meer dan €900) aan weddenschappen plaatsten.

Het zal geen verrassing zijn dat de bekendste Baskische sport 
stierenrennen is. De bekendste ‘wedstrijd’ vindt jaarlijks plaats 
in Pamplona, maar hetzelfde soort stierenrennen vindt traditio-
neel plaats in veel meer Baskische dorpen en steden. In Pamplo-
na vormt het stierenrennen deel van de sanfermínes, feesten ter 
ere van, je raadt het al: San Fermín. Het feest wordt geopend op 6 
juli om twaalf uur ’s middags. Een hoop mannen doen mee met 
een kater, of zelfs zonder nuchter te zijn, omdat ze zich ‘s nachts 
laten vollopen met drank en dan denken, eventueel gepusht door 
hun vrienden, dat het meedoen aan stierenrennen een goed idee 
is. De eerste ‘corrida’ is op de ochtend van 7 juli, waarna het elke 
ochtend plaatsvindt tot en met de sluitingsdag van de feesten op 
14 juli. Al met al zijn er dus acht ‘corridas’, waarbij elk jaar weer 
een hoop gewonden vallen. De blessures variëren van verzwikte 
enkels tot het vertrapt zijn door mensen, stieren of allebei. Om 
de paar jaar komt er zelfs een deelnemer om, vaak doordat hij is 
gespietst door een hoorn. Activisten zouden dit feest graag laten 
verbieden, maar dat zit er voorlopig niet in. De populariteit is 
namelijk enorm: er komen elk jaar meer dan een miljoen men-
sen op af.
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Les contemplations
Il lui disait : Vois-tu, si tous deux nous pouvions,

L’âme pleine de foi, le cœur plein de rayons,

Ivres de douce extase et de mélancolie,

Rompre les mille nœuds dont la ville nous lie;

Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou,

Nous fuirions; nous irions quelque part, n’importe où,

Chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses,

Un coin où nous aurions des arbres, des pelouses,

Une maison petite avec des fleurs, un peu

De solitude, un peu de silence, un ciel bleu,

La chanson d’un oiseau qui sur le toit se pose,

De l’ombre ; — et quel besoin avons-nous d’autre chose ?

-

Victor Hugo
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Een kleine ruimte 
met veel emotie

Door Iris Schilder

Syngué Sabour, pierre de patience van Atiq Rahimi, ontving in 
2008 de Prix Goncourt in Frankrijk. Rahimi behoort tot de fran-
cophone schrijvers: schrijvers van literatuur in het Frans, niet uit 
Frankrijk. Het Frans is niet de moedertaal van Rahimi, maar hij 
koos ervoor in deze taal te schrijven, omdat hij “in het Frans de 
interne censuur niet voelt”, die hij wel voelt in zijn moedertaal, 
het Dari.

Rahimi schrijft over de positie van de vrouw “quelque part en 
Afghanistan ou ailleurs.” Over een vrouw die in een kamer is met 
haar man die in coma ligt. Ze verzorgt hem en bidt. Nu hij in 
coma ligt durft ze te praten over alles wat ze eerder niet durfde te 
zeggen. Rahimi stelt de positie van de vrouw in de Islamitische 
samenleving van het zich in oorlog bevindende Afghanistan aan 
de kaak. Echter, hij laat ook zien dat de man hier slachtoffer van 
is, verbitterd door de omstandigheden.

Met simpele taal en een kleine, lege ruimte vult hij zijn boek. Je 
beleeft het verhaal alsof je vanuit een camera in de hoek kijkt 
en je volgt het door de woorden van de vrouw. Het raakt. Juist 
ook door de ruimte, het feit dat je de oorlog in de buitenwereld 
slechts beleeft door de geluiden. Het verhaal lijkt zich af te spelen 
in een aparte wereld, met een ander besef van tijd en waarin de 
emoties en de woorden van de vrouw leidend zijn.

De vraag is of je het boek van Rahimi kunt zien als biografi-
sche, realistische literatuur. Dat is wat vaak verwacht wordt van 
niet-westerse schrijvers. Het is natuurlijk een situatie waar Ra-
himi deels zelf mee te maken heeft gehad, omdat hij uit Afgha-
nistan komt, maar er moet zeker niet vergeten worden dat het 
literatuur van kwaliteit is en daarom de Prix Goncourt heeft ver-
diend. Daarmee krijgt de francophone literatuur meer aandacht, 
dat wat het naar mijn mening meer verdient.
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De opleidingscommissie 
Door Anne Nagtzaam

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie die bestaat 
uit zowel docenten en studenten. Waarschijnlijk heb je tijdens 
je studie de naam van deze commissie wel eens horen vallen en 
krijg je er af en toe een e-mail van, maar wat doet de opleidings-
commissie, ook wel bekend als de OC, nou echt?

De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, 
stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ont-
wikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. Elk jaar beoor-
deelt de OC het Onderwijs- en Examenreglement en geeft een 
advies over de invulling hiervan. Daarnaast behandelt de OC de 
evaluaties die jullie na elke module kunnen invullen. Deze eva-
luaties worden teruggekoppeld aan de docenten en studenten, 
waardoor de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk wordt 
gehouden.  De opleidingscommissie vergadert regelmatig met 
de decaan, opleidingsdirecteur en andere opleidingscommissies 
van de faculteit over zaken die op dat moment in het onderwijs 
spelen. De OC is dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
binnen de faculteit, beslissingen over het onderwijs en verande-
ringen binnen de opleidingen. 

De opleidingscommissie kan altijd benaderd worden wanneer er 

opmerkingen of vragen zijn over het onderwijs tijdens een mo-
dule. Je hoeft dus niet te wachten om het onderwijs te evalueren 
bij de eindbeoordelingen via de e-mail, maar kunt tijdens een 
module ook de opleidingscommissie mailen of persoonlijk bena-
deren. Op deze manier kan er tijdig naar de opmerking gekeken 
worden en in hoeverre mogelijk een oplossing voor gevonden 
worden. 

De opleidingscommissies van Frans, Italiaans en 
Spaans bestaan dit jaar (‘16/’17) uit de volgende leden: 

Opleidingscommissie Frans: 
Docenten: Petra Sleeman, Christianne Chatot
Studenten: Sarah Roufai, Debbie Keijser
 
Opleidingscommissie Italiaans:
Docenten: Linda Pennings, Maria Urban, Mauro Scoretti
Studenten: Katarina Schul, Ria Wijland, Meindert Miedema

Opleidingscommissie Spaans:
Docenten: Anna Escofet, Otto Zwartjes
Studenten: Anne Nagtzaam. Sara Faasse



Een legerkostuum en
Door Manouck Schotvanger

De Amerikaanse regering was hem lange tijd liever kwijt dan rijk. 
Eind 2016 was het dan eindelijk zo ver; op 25 november 2016 
overleed de voormalige leider van Cuba, Fidel Castro, in Havana. 
Daarmee overleefde de 90-jarige communistische leider, bekend 
om zijn legerkostuum en lange speeches, 638 moordpogingen 
van de CIA en zag hij negen Amerikaanse presidenten komen 
en gaan.

Fidel Castro werd in 1926 geboren op een suikerplantage in het 
oosten van Cuba als zoon van een Spaanse vader en een Cubaan-
se moeder. Na zijn middelbare school vertrekt Fidel naar de 
hoofdstad van het eiland om aan de universiteit rechten te gaan 
studeren. Tijdens zijn studie raakt hij nauw betrokken bij link-
se, anti-imperialistische bewegingen en verbindt zichzelf met de 
gewapende opstanden tegen de rechtse regeringen van, onder 
andere, Colombia. Langzaam maar zeker wordt Castro een felle 
nationalist, met zware kritiek op het bewind van toenmalig dic-
tator Fulgencio Batista, een pro-Amerikaans leider die van Hava-
na een gokstad maakte waar prostitutie aan de orde van de dag 
was en de Amerikaanse maffia kon doen wat hij wilde.

Castro is het hier niet mee eens en besluit om een gewapend 
offensief te voeren op de tweede grootste legerkazerne van het 
land. Zijn doel is om de legerkazerne te bezetten, de wapens in te 
nemen en vervolgens via de radio de bevolking op te roepen om 
de gewapende strijd tegen Batista te steunen. De aanval op de ka-
zerne mislukt echter. Meer dan een derde van de revolutionairen 
wordt opgepakt, gemarteld en vermoord. Het lukt Fidel om te 
ontsnappen, maar na een paar dagen wordt ook hij opgepakt en 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. 

Door middel van een amnestieregeling komt hij vrij na 2 jaar 

en al snel maakt hij de oprichting van de ‘Beweging van 26 juli’ 
bekend. Samen met zijn jongere broer Raúl vertrekt hij naar 
Mexico om een guerrilla voor te bereiden. Daar ontmoet hij de 
Argentijnse arts Ernesto Che Guevara, die zich aansluit bij de 
Cubaanse revolutiebeweging. Nadat ze in een hinderlaag voeren 
en de revolutie opnieuw leek te mislukken, konden Castro en 
Guevara ontsnappen aan de handen van Batista. Ze hielden zich 
schuil in de jungle van de Sierra Maestra. Steeds meer boeren 
steunen de revolutionairen en sluiten zich aan bij de Beweging, 
die uiteindelijk groeit naar meer dan 800 man. Samen weten zij 
belangrijke overwinningen te boeken, mede doordat de solda-
ten van Batista zich op grote schaal overgeven. In 1959 ontvlucht 
Fulgencio Batista Cuba en neemt Fidel Castro de leiding over.

De nieuwe leider van Cuba begint zijn politiek met het execute-
ren van Batista-aanhangers en contrarevolutionairen. Een ander 
belangrijk punt is het onteigenen van alle Amerikaanse bedrijven 
en het herverdelen van het land onder de Cubaanse boeren. De 
VS reageert hierop met een verbod op de invoer op Cubaanse 
suiker. Fidel besluit daarop zich te richten op de Sovjet-Unie en 
sluit handelsverdragen met de Russen. De relatie met de VS blijft 
daardoor verslechteren en in 1961 besluiten de Amerikanen alle 
diplomatieke relaties met het eiland te verbreken. Even later ont-
dekken ze dat de Sovjet-Unie in het geheim raketbases bouwt op 
Cuba. Dit wordt gezien als een bedreiging en daarom wordt het 
eiland volledig geblokkeerd. De spanning loopt hoog op, maar 
een nucleaire ramp wordt op het laatste moment voorkomen 
wanneer Russisch president Chroesjtsjov zijn schepen terugtrekt.

32

FIS Politiek



lange speeches 
De revolutie brengt ook een hoop goede dingen met zich mee. 
Met de hulp van de Sovjets zet Castro een groot alfabetisering-
straject op, om te proberen het analfabetisme op Cuba terug te 
dringen. Dat is gelukt aangezien tegenwoordig 99,8% van de 
bevolking kan lezen en schrijven. Daarnaast maakt hij sociale 
voorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg, voor ieder-
een vrij toegankelijk. Tijdens de dictatuur van Fidel neemt de 
armoede af, neemt het kennisniveau toe en stijgt de gemiddelde 
levensverwachting onder de Cubanen. 

Al het goede dat de revolutie met zich meebracht verdwijnt gro-
tendeels met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Cuba raakt in 
een grote economische crisis en er is een gebrek aan brandstof, 
de stroom valt vaak uit en de schappen in de winkels zijn groten-
deels leeg. Ook bij Castro brengt dit een nieuwe tendens teweeg. 
De Cubanen worden bang voor hun eigen leider. De Communis-
tische Partij van Cuba is de enige politieke partij die is toegestaan 
en alle kranten, radiostations en tv-zenders staan onder controle 
van de staat. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt van 
alle inwoners een dossier bij waarin genoteerd staat welke over-
tredingen zij hebben begaan. Wie kritiek levert op de Cubaanse 

regering loopt het risico gearresteerd te worden.

In 2006 gaat het slecht met Fidel. Hij leidt aan inwendige bloe-
dingen en als gevolg daarvan geeft hij de macht over aan zijn jon-
gere broer Raúl. Het gaat niet beter met zijn gezondheid en daar-
om maakt hij bekend niet meer aan de presidentsverkiezingen 
mee te doen. Een paar dagen later, in 2008, wordt Raúl Castro 
officieel president van Cuba. In de jaren die zouden volgen was er 
weinig meer te zien en te horen van Fidel. Zo af en toe verscheen 
hij nog op tv om te bevestigen dat hij niet dood was en in april 
2016 viert hij nog in het openbaar zijn negentigste verjaardag. 
Terwijl zijn land veranderde, werd Fidel langzaam onzichtbaar. 
Alsof hij de wereld en zijn volk alvast wilde laten wennen aan het 
leven zonder de persoon die jarenlang het land had geleid op een 
manier die volgens hem het beste was. Eind vorig jaar was het 
echt gedaan met het leven van één van de laatste communistische 
leiders op aarde. De wereld kreeg het slechts enkele uren na zijn 
dood te horen en een rondtocht over het eiland van de urn met 
de as van Fidel Castro was het laatste dat men ooit zou zien van 
een ooit zo machtig leider met een duidelijke visie voor Cuba.
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Politica
Door Manouck Schotvanger

   Frankrijk:

   Systeem:  Constitutionele republiek
   Staatshoofd: President François Hollande
   Termijn: 5 jaar
   Grondwet uit: 1958

De huidige staatsvorm van Frankrijk wordt ook wel aangeduid 
met de naam “de Vijfde Franse Republiek” en bestaat sinds 1958. 
Deze staatsvorm werd opgericht na de val van de zogenaamde 
“Vierde Franse Republiek”, die slechts twaalf jaar heeft bestaan en 
werd gekenmerkt door de grote instabiliteit die veroorzaakt werd 
door dekolonisatie van de Franse koloniën Vietnam en Algerije. 
De dekolonisatie van Algerije zorgde voor de meeste problemen 
binnen de Franse nationale politiek. Er is namelijk sprake ge-
weest van een gewapend verzet tegen het Franse bewind. Een 
grote Europese minderheid in het land, samen met een miljoen 
christenen en joden stonden tegenover acht miljoen Arabieren 
en waren bang om in een onafhankelijk Algerije minder rechten 
te krijgen ten opzichte van de Islamitische meerderheid. 

Deze laatste groep organiseerde zich in de Arabische Front de 
Libération Nationale en terroriseerde de minderheden in het 
land. De eerste groep organiseerde zich daarom in de Organisa-
tion d’Armée Secrète en oefende tegenterreur uit. Toen dit con-
flict uiteindelijk een oorlog werd en de situatie over dreigde te 
slaan naar Frankrijk zelf werd er een staatsgreep bedacht om de 
stabiliteit in het land terug te laten keren. Daarop werd een revo-
lutionair comité de salut public opgericht dat contact opnam met 
generaal Charles de Gaulle. De president gaf hem de opdracht 
een kabinet te vormen om een burgeroorlog te voorkomen. Dit 
kabinet kreeg van alle kanten steun, omdat er gehoopt werd op 
die manier erger te voorkomen. Dit luidde de periode van de 
Vijfde Franse Republiek in. 

Sinds de invoering van deze republiek heeft de president van 
Frankrijk veel macht in vergelijking met andere westerse de-
mocratieën. De Franse president kan namelijk regeringen be-
noemen en ontslaan, en bovendien staat de uitvoerende macht 
sterk tegenover de wetgevende macht. Daarnaast heeft hij of zij 
geen vertrouwensstem van het parlement nodig, want de positie 
wordt via de landelijke verkiezingen direct gekozen. Tenslotte 
kan de president zonder zelf af te treden het parlement één keer 
voortijdig laten ontbinden en vervroegde parlementsverkiezin-
gen uitschrijven. Een president kan maximaal 10 jaar regeren, 
daarna mag hij zich volgens de Grondwet niet meer verkiesbaar 
stellen.

De president benoemt de minister-president en het kabinet. Via 
een motie van wantrouwen kan een kabinet door het parlement 
worden gedwongen tot aftreding. Het parlement van Frankrijk 
bestaat uit de rechtstreeks gekozen Assemblée Nationale en de 
getrapt gekozen Senaat. De eerste wordt gekozen tijdens de ver-
kiezingen, die iedere vijf jaar worden gehouden. Hierbij wordt er 
gebruik gemaakt van een districtenstelsel, waarbij de kandidaat 
met een absolute meerderheid de zetel wint. De leden van de Se-
naat worden gekozen door regionale en gemeentelijke bestuur-
ders voor een periode van zes jaar. De helft van de Senaat wordt 
hierbij om de 3 jaar vernieuwd.

   Italië:

   Systeem: Republiek
   Staatshoofd: President Sergio Mattarella
   Termijn: 7 jaar
   Grondwet uit: 1948

De Italiaanse politiek werd lange tijd gekenmerkt door com-
munisme en corruptieschandalen. Tussen 1945 en 1994 waren 
er maar liefst 50 kabinetten. Deze kabinetten werden gedomi-
neerd door drie partijen: de communistische Partito Comunista 
Italiano, de christendemocratische Democrazia Cristiana en de 
sociaaldemocratische Partito Socialista Italiana. Er heerste in 
deze periode veel angst voor de communistische partij en daar-
om waren er veel kabinetten voor de christendemocraten, veelal 
in coalitie met de sociaaldemocraten. Vanaf de jaren ’90 wordt 
de Italiaanse politieke beheerst door een rechts blok, bestaande 
uit de partij van Silvio Berlusconi, Forza Italia, de separatistische 
en xenofobe partij Lega Nord en de fascistische partij Alleanza 
Nazionale. Het linkse blok bestaat uit de partij Democratici di 
Sinistra. 

Italië is een republiek met een parlementair tweekamerstelsel. De 
meeste politieke macht ligt bij de minister-president, zijn kabinet 
is afhankelijk van het vertrouwen van de Camera dei deputati 
en de Senato della Repubblica. Het kiesstelsel versterkt echter de 
machtspositie van de winnaar van de parlementsverkiezingen. 
Italië kent een vrij strikte scheiding der machten. Het parlement 
heeft de wetgevende macht, de uitvoerende macht ligt bij de mi-
nister-president, de ministers en het kabinet. De president, die 
voor een termijn van zeven jaar door gezamenlijk de Kamer en 
de Senaat wordt gekozen, benoemt de minister-president, die 
vervolgens het kabinet samenstelt.

Na de fusie van de studieverenigingen Frans, Italiaans en Spaans gingen we als redactie bij elkaar zitten om te bekijken wat we ei-
genlijk wisten over elkaars landen. Behalve de standaard vooroordelen, die je elders in dit blad tegen zult komen, wilden we nog meer 
weten. Vandaar dat ik op zoek ging naar de politieke verschillen en overeenkomsten tussen de drie leukste landen aan de Middellandse 
Zee.
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Romani
De president heeft vooral representatieve taken, vandaar dat 
deze vaak minder bekend is dan de minister-president van het 
land. De president is de opperbevelhebber en staat formeel ook 
aan het hoofd van de rechterlijke macht. Daarnaast heeft hij nog 
een soort eenmalig vetorecht dat hij kan inzetten bij het invoeren 
van wetten die hij in strijd acht met de Grondwet. Deze wetten 
kan hij dus eenmalig blokkeren, hij wordt daarom ook wel als 
bewaker van de grondwettelijke waarden gezien.

Het kiesstelsel dat op dit moment in Italië wordt gehanteerd, is in 
2005 ingevoerd. Van de 630 leden van de Kamer van Afgevaar-
digden wordt 75% op basis van een meerderheidsstelsel gekozen 
en 25% via evenredige vertegenwoordiging. Dit is zo ingevoerd, 
omdat dit de coalitievorming tussen partijen bevordert. De 315 
leden van de Senaat worden in 20 regio’s gekozen en daarnaast 
zijn er 6 zetels die door Italianen in het buitenland worden ge-
kozen.

   Spanje:

   Systeem: Constitutionele monarchie
   Staatshoofd: Koning Felipe VI
   Termijn: 4 jaar
   Grondwet uit: 1978

Tussen 1939 en de dood van generaal Francisco Franco in 1975 
was Spanje een dictatuur onder de naam El Estado Español. 
Franco had de macht gegrepen na de Spaanse Burgeroorlog van 
1939 door middel van een staatsgreep en voerde voor de 10 jaar 
daarna nog steeds een terreurbeleid. In 1947 herstelde hij for-
meel de monarchie, maar hij wees niet echt een koning aan. Dat 
deed hij pas in 1968, toen hij Juan Carlos als opvolger aanwees. 
Deze koning nam de functie van staatshoofd waar in de periodes 

dat Franco ziek was. Pas na de dood van Franco werd de Spaanse 
monarchie hersteld en werd Juan Carlos de nieuwe koning van 
Spanje. De Spaanse monarchie duurde echter niet lang, want in 
1978 werd de nieuwe Spaanse grondwet ingevoerd. Vanaf dit 
moment was Spanje een constitutionele monarchie.

Qua staatsvorm is Spanje een parlementaire monarchie, met mi-
nisteriële verantwoordelijkheid. De uitvoerende macht ligt bij 
het kabinet, dat formeel wordt benoemd door de koning.  Een 
kabinet kan alleen regeren als het over het vertrouwen beschikt 
van de Kamer van Afgevaardigden. Het Cortes Generales bestaat 
uit twee kamers, het Congreso de los Diputados en de Senado. 
Deze kamers, die samen het parlement vormen, hebben allebei 
een termijn van vier jaar. De macht van het Congreso is groter 
dan de macht van de Senaat, een vertrouwenskwestie kan bij-
voorbeeld alleen in de Congreso worden vastgesteld. Beide ka-
mers hebben wel het recht van initiatief en de Senaat heeft een 
terugzendrecht, maar het Congreso heeft altijd het laatste woord. 

De Congreso wordt gekozen via evenredige vertegenwoordiging 
in een beperkt districtenstelsel. De districten worden komen 
overeen met de provincies van Spanje. In totaal worden er 350 
leden gekozen door de districten, die elk een vast aantal afge-
vaardigden kiezen. Zo kiest de provincie Madrid er bijvoorbeeld 
35. Voor de Senaat worden er 264 senatoren gekozen, daarvan 
worden er 208 direct gekozen in de regio’s en worden er 56 be-
noemd door de regionale besturen.

Zoals eerder genoemd bestaat de uitvoerende macht van Spanje 
uit de regering met de verschillende ministers. Deze staan onder 
de leiding van de premier of de president van de regering. Sinds 
de verkiezingen van 2011 is Mariano Rajoy van de conservatieve 
partij Partido Popular de premier van Spanje. 
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Mokum &
Door Ryanne Manders & Sophie Otten

Álvaro Soler 4 maart in de Melkweg!

Álvaro Soler vooral bekend van zijn hits Bajo el Mismo Sol en Sofia, die de Spanjolen onder 
ons natuurlijk foutloos mee kunnen zingen, komt zaterdag 4 maart naar Amsterdam! In de 
Melkweg zal hij zijn prachtige deuntjes laten horen. Álvaro werd geboren in Barcelona en 
richtte in 2010 de groep Urban Lights op. In 2015 besloot hij het over een andere boeg te 
gooien en meer Latin te spelen, wat resulteerde in zijn grote hits! 

Datum: 4/03/2017
Tijd: vanaf 19:30
Kosten: vanaf 18.-

Kattencafé Kattenkopjes

Veel studenten kunnen geen kat of hond hebben doordat zij vaak niet thuis zijn of nog wilde 
reisplannen hebben. Het enige wat er in veel studentenhuizen dan nog in de buurt komt van 
enig dierlijk gezelschap zijn muizen of nog erger: de vieze glibberige zilvervisjes (gruwel de 
gruwel). Wat is er nou fijner dan een knorrend studiemaatje naast je hebben terwijl je nog aan 
het leren bent voor je tentamen of bezig bent met je scriptie schrijven? Hoor ik daar iemand 
een goede bak koffie zeggen? Goed nieuws! Bij Kattencafé Kattenkopjes in Amsterdam West 
(Marco Polostraat 211) kan je genieten van beiden tegelijk. Acht poezen en katers lopen daar 
rond die je gezelschap houden bij de zware studie-uurtjes. 
Enjoy your ‘catuccino’!

Maart is de maand van de Franse taal en de Francofonie

Elk jaar wordt er op 20 maart de internationale Dag van de Francofonie gevierd. De 220 
miljoen Francofonen op alle vijf de continenten vieren op die dag de taal die zij gemeen 
hebben en de diversiteit van de Francofonie, door middel van de organisatie van een groot 
aantal evenementen, ook in Nederland. In de maand maart wordt er dan ook een enorm 
scala aan evenementen en activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties en 
de Franse Ambassade in Den Haag. Zo wordt “La grande illusion” van Jean Renoir gepro-
jecteerd in het filmhuis van Den Haag en worden er verschillende lezingen en conferen-
ties gehouden. Op 14 maart vindt de conferentie “la philosophie islamique en Afrique de 
l’Ouest” plaats in Amsterdam. Georganiseerd door het Kenniscentrum Frankrijk-Neder-
land, Universiteit Radboud, Nijmegen.

Wanneer: 14/03/2017
Tijd: 20:00-21:30
Waar: Spui 25, Amsterdam
Kosten: Gratis

Voor meer informatie over alle evenementen in de maand maart check de site van de 
Franse Ambassade in Den Haag voor het hele programma in Nederland http://www.amb-
afrance-nl.org/-Nederlands-
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Vrijdag 24 maart Fiësta Macumba!

Nog een echte aanrader voor een leuk feest uit de Melkweg is Fiësta Macumba. Als 
je houdt van lekker dansen op de beste Música Latina dan is dit echt een aanrader. 
Fiesta Macumba maakt er elke keer echt een groot feest van door zoals de Melkweg 
zegt: ‘de dansvloer met een molotovcocktail van exotische geluiden te bombarderen: 
merengue, reggaeton, cumbia, dancehall, kuduro, salsa, pachanga, tropical bass, la-
tin hiphop, afro… Alles wordt in de blender gegooid met een dampende dansvloer 
als resultaat!’.

Datum: 24/03/2017
Tijd: 23:30
Kosten: vanaf 10.-

Virtual Reality Ballet

Heb je altijd al op het podium willen staan als een echte balletdanser, maar is die carrière 
door je gebrek aan lenigheid helaas aan je voorbijgegaan? Niet getreurd! Momenteel kun 
je in het Virtual Reality Cinema de balletvoorstelling Nightfall bekijken. Door de VR-bril 
is het alsof je midden tussen de dansers op het podium staat. Mis het niet, want het Nati-
onale Ballet heeft al verschillende prijzen gewonnen met het eerste VR-ballet ter wereld! 
Het VRC bevindt zich naast Centraal Station.

Geheugen van het verzet
Getuigenissen, verhalen, vertellingen

Het eerste bombardement van Rome (19 juli 1943) en de moordpartij in de Ardea-
tijnse Grotten (24 maart 1944) zijn twee gebeurtenissen die symbool staan voor de 
tweede wereldoorlog in Italië. Bij de meesten zijn ze bekend, maar ze verdienen meer 
aandacht om de waarheid aan het licht te stellen en de geschiedenis niet te vergeten. 
Welke middelen hebben wij tot onze beschikking om in het verleden te graven en de 
gebeurtenissen te kunnen interpreteren? Professor Alessandro Portelli en schrijfster 
Paola Soriga debatteren over deze thema’s, elk op zijn of haar eigen manier, hebben 
zij de ervaring van de oorlog en van het Verzet in Rome gereconstrueerd.

Datum: 31/03/2017
Tijd: 19:00- 21:15
Kosten: Gratis
Waar: Keizergracht 564, Amsterdam

Fototentoonstelling Benidorm

Een erg grappige fototentoonstelling voor de studenten Spaanse Taal & Cultuur, maar 
zeker ook voor degenen met een Benidorm Bastard in de familie. Gefascineerd door 
het proces van veroudering trok fotograaf Romi Tweebeeke naar Benidorm. Vandaag 
de dag telt Benidorm, ook wel Rollator City en Beni-York genoemd, ruim 330 wolken-
krabbers en biedt het plek aan ruim 70.000 tijdelijke inwoners. De stad wordt gezien als 
het vakantieparadijs voor senioren. De expositie is van 4 maart tot en met 9 april gratis 
te zien bij de Melkweg in Amsterdam.



38

FIS Taal & Literatuur

Onze Held gevangen in 
een leeg bestaan 

Door Ryanne Manders

Een dertigjarige depressieve IT-er krijgt in de film Extension du 
domaine de la lutte (1999), gebaseerd op het gelijknamige boek 
van romancier Michel Houellebecq, de opdracht om samen 
met zijn college Rafaël Tisserand (José Garcia) verscheidene 
cursussen te organiseren in de provincie. De hoofdpersoon, 
Phillippe Harel die tegelijkertijd de regisseur is, staat in de film 
alleen bekend als ‘Onze Held’ en is een kettingrokende, geschei-
den, al twee jaar ‘droogstaande’ man die zoals hij zelf zegt ‘los 
staat van de wereld’ en filosofeert over de zin van het leven. Hij 
acht zichzelf voor zo’n 80 procent ‘normaal’ in vergelijking met 
de rest. Het doel van het leven is aan hem voorbij geschoten 
en nu zit hij gevangen in zichzelf. Het ontbreekt hem aan het 
vermogen om zichzelf over te geven en in contact te komen 
met de buitenwereld. Hij denkt na over het economisch en 
seksueel liberalisme, waarin hij de maatschappij als een slagveld 
ziet waarin onvermijdelijk winnaars en verliezers zijn van alle 
leeftijden en klassen.
 
In de scène waarin Harel een nieuw bed gaat uitzoeken wordt 
duidelijk hoe men impliciet aan zoiets relatief simpels als een 
bed kopen een sociaal-economische factor koppelt. Wanneer 
je een eenpersoons bed koopt betekent het dat je geen vriendin 
hebt en die ook niet van plan bent te krijgen in de toekomst. 
Om er wel bij te horen in de moderne maatschappij moet je een 
tweepersoonsbed kopen, geen queensize, maar een kingsize wat 
toont dat je zowel op seksueel als op financieel gebied gebakken 
zit. Onze Held lijkt zijn gedachten maar niet los te kunnen ma-
ken van zijn omgeving. Hij denkt na over of vrouwen hem wel 
aantrekkelijk vinden en wat anderen wel niet van hem denken. 
Zijn werk is het enige wat hem op de been houdt, voor de rest 
heeft hij geen sociale contacten.  

Het is een bijzonder pessimistische film die laat zien dat de we-
reld als een markt werkt waarin de moderne maatschappij vol 
zit met waardeoordelen. Het laat zien in wat voor een hectische 
rotwereld we eigenlijk leven, waarin de leegte van het bestaan 
een steeds grotere rol gaat spelen. De waarde van een persoon 
wordt gemeten in geld én seks. Harel relativeert het wrange 
wereldbeeld van Onze Held door het personage Tisserand op te 
voeren. Tisserand heeft hard gewerkt om economisch gezien in 
een goede positie te komen, maar wat betreft zijn liefdesleven 
kan hij het gat in zijn eenzame bestaan niet dichten. Tisserand 
is bijna wanhopig te noemen; als 28-jarige maagd zit hem het 
uiterlijk niet mee. Hij positioneert hem als een tragisch figuur 
die in een nog slechtere positie zit dan Onze Held en helaas 
niet meer gered kan worden. Zijn materieel bestaan helpt ook 
hem niet om de leegte te vullen in zijn sociale bestaan. Het 
ironische van Onze Held is dat hij wel degelijk zijn positie in de 
maatschappij doorheeft, terwijl Tisserand koste wat het kost zijn 
verlangen probeert te bevredigen totdat hij uiteindelijk met een 

mes in zijn handen klaar staat om ‘de maatschappij’ als het ware 
terug te pakken. Beide hebben ze niet de macht om uit deze 
positie te komen, maar Tisserand heeft het erger te verduren.
 
Wat de film ook speciaal maakt is de tragikomische manier 
waarop Harel gebruik heeft gemaakt van een uiterst negatieve, 
achteloze, geestelijke, satirische verteller die ons op een lichtelijk 
komische manier een vreselijk beeld geeft van de wereld waarin 
we leven. Extension du domaine de la lutte, te vertalen als 
uitbreiding van het strijdperk, laat ons de moderne maatschap-
pij zien als een vrije markt waarin gratis seks het grootste goed 
is. Onze pessimistische Held zit vast in zijn eigen innerlijke 
monoloog waarin scènes van ziekte en porno elkaar afwisselen. 
Aan zijn leven lijkt maar geen einde te komen. Subtiele plotwis-
selingen wisselen pakkende teksten af, waarin hij grote meesters 
zoals Shopenhauer en Kant citeert. 
 
De film eindigt met Harel die ballroom danst met een vrouw die 
een kop langer is dan hij. Eindelijk vindt hij het menselijke con-
tact krijgt waar hij zo naar heeft verlangd. Harel legt de illusies 
van de hedendaagse mens bloot, toont de noodlottige gevolgen 
van de mens als handelswaar en laat vooral de struggles zien die 
eenzaamheid teweeg brengt in een alsmaar bewegende maat-
schappij. Zoals Immanuel Kant (1791) zei, omdat geluk niet een 
ideaal van het verstand is, maar van de verbeelding. 
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Recepten
Door Sarah Borgerdijn

Serveer gemakkelijk een fancy en smake-
lijk hapje: maak een Italiaanse bruschetta!

Bruschetta maak je door brood (ciabatta) 
in sneetjes te snijden, dit te besprenkelen 
met olijfolie en het in de oven te roosteren 
(8-10 min, 200 graden). Wrijf de gegrilde 
broodjes een beetje in met knoflook en leg 
ze op een schaal.

Vervolgens maak je het bruschettameng-
sel. De ingrediënten hiervoor kun je zelf 
uitkiezen. Mijn suggestie: bak gehalveerde 
cherrytomaatjes samen met gedroogd ro-
zemarijn een paar minuten in een pan met 
olie. Breng op smaak met peper en zout. 
Verdeel het mengsel over de bruschetta en 
schaaf Parmezaanse kaas erover. 

Buen appetito! 

Italiaanse Bruschetta

Spaanse tapas maken duur en ingewik-
keld? Nee hoor! Als je gemakkelijk zelfge-
maakte tapas wilt serveren op een studen-
tenbudget kan ik je deze hapjes aanraden:
- Olijfjes, uiteraard, en dan het liefst die 
van de Turkse supermarkt want deze zijn 
veel smaakvoller dan die in een potje van 
de Appie. 
- Olijfjes plus: met een plakjes ansjovis er-
omheen op een prikker.
- Pepertjes gevuld met roomkaas: koop 
een pot ‘peppadew’ zoet pikante pepers, 
smeer er roomkaas in en bestrooi
eventueel met verse bieslook.

- Kleine gehaktballetjes met een pikante 
salsa.
- Snijd een galiameloen in stukjes en prik 
het met een stukje serranoham op een 
prikker.
- Voor de Mexicaanse finishing touch: ser-
veer een schaaltje nacho’s met guacamole 
erbij. Guacamole maak je eenvoudig zelf 
door avocado te staafmixeren met kleine 
stukjes knoflook, rode peper, ui, gepelde 
tomaat (uit blik) en een beetje citroensap.

¡ Que aproveche !

Tapas voor dummies

Oké, dit is een beetje valsspelen… 
Want French toast komt helemaal niet uit 
Frankrijk. Maar ik maakte laatst voor het 
eerst zelf French toast, of zoals Nederlan-
ders het noemen wentelteefjes, en bedacht 
me dat dit een geweldig studentenrecept 
is. Je maakt ze bij voorkeur van oud brood 
en ik krijg door mijn hectische studen-
tenleven en 1-persoonshuishouden mijn 
brood vaak niet op tijd op. Om te voorko-
men dat je het weg moet gooien, kan je je 
oude bammetjes gebruiken om wentelteef-
jes van te maken.

Snijd de korstjes van het brood en snijd 
de boterhammen doormidden zodat er 
twee driehoekjes ontstaan (net zoals bij 
een sandwich). Meng in een diep bord een 
geklutst ei met volle melk. Laat een sné-
tje brood daar even in weken en bak het 
vervolgens in een klontje boter in een pan. 
Door het ei/melk-mengsel ontstaat er een 
lichtbruin laagje om het brood. Als het zo 
ver is, haal je het bammetje uit de pan en 
leg je beide kanten in een diep bord met 
(vanille)suiker en kaneel. 

Voilà! Bon appétit!

French Toast

FIS Cultuur




