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Ik ben een studente die Nederlands stu-
deert aan de Universiteit van Wrocław (Po-
len). In het kader van het programma Eras-
mus+ heb ik Nederlandse taa1 aan de Uni-
vęrsiteit Leiden gestudeerd, Ik heb bijna
vijf maanden in Nederland doorgebracht.
Dit verblijf was vooral een glote kans voor
mij om miin kennis van het Nederlands in
de praktijk te brengen, maar niet alleen
dat. Ik kon ook alles zelf meemaken wat ik
vroegef over de Nederlandse gewoontes en
tradities had geleeld. Bovendien had ik de
mogelijkheid om de unieke plekken in Ne-
derland te bezoeken.

Op de universiteit heb ik aan verschillende
interessante cursussen deelgenomen die zo-
wel cultuur van Nederland als het Nederlands
zelf uitdiepen. Ik heb besloten alle lessen
aan de faculteit Dutch studies te kiezen van-
wege het feit dat dęze opleiding bestemd is
voor anderstaligen. Dat wil zeggen dat ik de
lessen heb gevolgd met andere mensen voor
wie Nederlands de tweede taal is. Daar heb
ik mensen uit heel Europa en ver daarbuiten
ontmoet, uit Litouwen. Hongarije, Tsjechić,
Italić, Kroatić en ook uit Turkije, Cłrina, Ja-
pan en de Filipijnen. Hoewel alle studenten
verschillende achtergronden hadden, was er

WAT MIJ OPVIEL TIJDENS MIJN
VERBLIJF IN NEDERLAND, IS DAT
NEDERLANDERS IN GESPREKKEN
MET BUITENLANDERS LIEVER
IN HET ENGELS DAN IN HET
NEDERLANDS PRATEN.

iets wat ons allen verbond, namelijk de passie
voor het Nederlands. Daardoor hebben we de
hele tijd met elkaar in het Nederlands gepraat

- dat was onze lingua franca. Bovendien, als
Erasmus-studente kon ik zelf cursussen kie-
zen die ik het meest interessant vind. Ik nam
deel aan culsussen die zowel de praktische
kennis van het Nederlands behandelen als die
die de geschiedenis en cultuur van het land
tonen. wat me het meest meeviel. was het

deel van de cutsus waar mijn opdracht was de
Nederlandse verkiezingen te volgen. Ik vind
dat bijzonder. omdat deze ocfcning mijn twee

interesses heeft verbonden. met name het

Nederlands en de politiek. Aan het einde van
dit deel van de cursus werden alle studenten
door de docent uitgenodigd bij haar thuis om
naar de verkiezingsavond te kijken. Dat was
geweldig. ik zal het nooit vergeten!

Als studente Nederlands was natuurlijk het

contact met het Nederlands belangrijk, daar-
om wilde ik iets extra's vinden waar ik Ne-
derlands kon gebruiken. Daarom heb ik een

kamer in een huis in Leiden gehuurd waar ik
tussen Nederlanders heb gewoond. Dat was

een goede mogelijkheid om zowel Nederlands
in dagelijkse situaties te gebruiken als het le-
ven van Nederlanders te ervafen, Ten tweede
heb ik twee georganiseerde groepen gevon-

den die wekelijks bijeenkwamen en die men-

sen verzamelden die Nederlands wilden oefe-
nen. De eelste groep heet het Taalcafć. Taal
cafó vindt plaats in de openbare bibliotheek
en wordt door Nederlandse gepensioneerden
geleid. Elke bijeenkomst ziet er anders uit.
omdat er elke keer een ander kernthema is.

De deelnemers bespreken in kleine groepjes

diverse onderwerpen. De gepensioneerden
helpen deelnemers bij problemen met het vin-
den van goede woorden of uitdrukkingen. De
tweede ontmoetingsmogeiijkheid heet Dutch
Conversation Night en werd door een expat
georganiseerd die al gedurende langere tijd
in Nederland woonde. Naar deze ontmoeting
komen vooral mensen voor wie Nederlands
de tweede taal is. Er waren zelden Neder-
landse moedertaalsprekers aanwezig. Deze
bijeenkomsten vonden plaats in een kroeg.
Hierdoor hadden ze een informeel karakter.
En ik heb me ook nog ingeschreven voor
het'Buddy Program'. De bedoeling ervan
is dat een Nederlandse student mijn mentor
wordt tijdens mijn hele verblijf in Nederland.
Hij hielp me zowel alle formele dingen af te
handelen als het Nederlandse studentenleven
mee te maken, Bovendien was het voor mij
een extra kans om Nederlands te oefenen.
Want: wat mij opviel tijdens mijn verblijf in
Nederland, is dat Nederlanders in gesprekken
met buitenlanders liever in het Engels dan in
het Nederlands praten. Hierdoor denk ik dat
buitenlanders die Nederlands willen oefenen,
er veei inspanningen voor moętęn lęveren.

Na afloop van mijn verblijf in Nederland kan
ik dan ook concluderen dat dit soort taaloe-
fening, namelijk studentenuitwisseling,
een goede gelegenheid is voor studenten
Neerlandistiek. Je kan ten eerste de zekere
omgang met het Nederlands opbouwen.
ten tweede kan je meemaken hoe het is in
Nederland te leven en ten derde krijg je on-
vergetelijke herinneringen. Laat de kans niet
liggen als ze zich voordoet! o
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Mijn ervaringen als student
I{ederlands in lt[ederland

Onze auteur studeert Nederlands Ln

om hier te sluderen . ze Iaat ons met
het buitenland en kwam voor een aantal maanden naar Nederland
haar ogen naar'ons' Nederland kqken, en houdt een spiegelvoor,
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