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USVI ETNA
STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Lieve leden,
We wensen jullie namens heel bestuur V alvast een fijne kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Geniet van jullie verdiende kerstvakantie! Als voorzitter wil ik graag de mensen bedanken die, ondanks
alle omstandigheden, van 2021 een mooi jaar wisten te maken voor de studievereniging:
- De activiteitencommissie voor de leukste activiteiten.
- De reiscommissie, voor hun inzet om in 2022 een mooie reis te organiseren.
- Bestuur IV, zij stonden voor een lastige taak in 2021 en hebben er alles aan gedaan om er een mooi
jaar van te maken.
- Alle leden natuurlijk want zonder jullie enthousiasme waren wij nergens.
En als laatst wil ik mijn bestuursleden bedanken. Luna, Marije en Valentijn: bedankt voor alles wat jullie
tot nu toe al hebben gedaan voor Etna. Hopelijk kunnen wij samen van 2022 een spectaculair jaar
maken.
Auguri a tutti,
Flore
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Locatie bekend Etna Lustrum Reis!
Perugia & Assisi! Dat zijn de plekken waar we onder andere naartoe
gaan met de Lustrum Reis. De reiscommissie is hard aan het werk om
in dit Lustrumjaar een geweldige reis te organiseren. We hopen
natuurlijk dat jullie allemaal meegaan want wat is er nu leuker dan
met een groep Nederlanders op reis te gaan naar Italië om daar
samen Italiaans te praten en van het land te genieten,..
Nog even wat informatie op een rijtje:
Wanneer: 19-23 april
Kosten: +-€325,00
Aanmelden: https://forms.gle/eW7LPTL9ij74tvz28 VOOR 6 januari!

De Etna verjaardagskalender
Vanuit het bestuur en alle leden van Etna
wensen we jullie een hele fijne
verjaardag!
Buon compleanno!
Mirjam de Jonge
27 december
Tom Hartgers
18 januari

Fleur van der Loop
21 januari
Camille Hul
24 januar
Reinier Speelman
25 januari
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Obsessie-sessie
Un nuovo anno, una nuova rubrica

USVI Etna heeft vanaf nu een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief
en hierin vertellen elke maand een aantal leden over hun
obsessie van de maand. Deze maand zullen Hanne en Luna
beginnen met iets waar ze de afgelopen maand druk mee bezig
zijn geweest of waar ze geen genoeg van konden krijgen...
Ciao tutti!
Sinds het weer kouder is buiten ben ik
helemaal into de warme drankjes. Koffie
gaat er bij mij eigenlijk alleen s ’ochtends
in, maar een lekker theetje mag op elk
moment van de dag. Ik heb onlangs een
doosje met sterrenmuntthee gekocht, en ja,
ik ben zoals je dat noemt obsessed. Het
liefst drink ik dat de hele dag door, en ik
heb het zelfs al meerdere keren
meegenomen in mijn thermosdopper (hoe
Nederlands wil je het hebben) naar de uni.
Een goede manier om het vroege opstaan
en de lange dagen wat op te vrolijken!
Saluti, Hanne

Cari Etnini,
Deze maand staat bij mij helemaal in het
teken van Dante. Als tweedejaars student
volg ik dit blok de cursus Dante's Afterlives:
testi e ricezione en hierdoor is mijn

obsessie voor deze maand toch wel Dante
geworden. Een paar weken terug vond het
congres over Dante plaats op de UU en
zoals je op de foto hiernaast kunt zien heb
ik ook nog aardig wat leeswerk liggen.
Gelukkig kan ik me hier in de kerstvakantie
op storten:)
Un caro saluto, Luna
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Mijn avonturen in Rome

De ervaringen van Erasmus student Valentijn As
Op 2 juli 2021 was het dan eindelijk zo ver: ik vloog
eindelijk naar Rome om daar mijn Italiaanse
dromen waar te maken. Tijdens mijn eerste
bachelor sociale geografie & planologie ontstond al
heel vroeg het plan om mijn bachelorthesis in
Rome te schrijven. Deze gaat over het dubbele
gebruik van het religieuze erfgoed in de stad: als
culturele attractie en religieus gebedshuis. Nadat
corona roet in het eten gooide vorig jaar, kon ik dit
jaar eindelijk verhuizen naar de ‘Eeuwige Stad’.
De eerste twee weken juli deed ik mee aan de
Summer School Roma Caput Mundi van het
Koninklijk Nederlands Instituut in Rome: een
ontzettende aanrader voor bachelor- en masterstudenten met een passie voor Rome, Italië, kunst en
geschiedenis. Vervolgens heb ik de rest van mijn zomer goed gebruikt om rond te reizen door Italië,
wat prima met de trein kan, om me uiteindelijk te settelen in Rome.
Mijn vakken aan de Università degli studi Roma 3 begonnen pas begin oktober, maar omdat ik
tegelijkertijd mijn scriptie schreef (nog steeds verbonden aan de UU) had ik ook in september al
genoeg te doen. Bovendien organiseerde ESN (Erasmus Student Network) gedurende september al
allerlei activiteiten van feestjes, tot reisjes naar steden in de buurt. Ik heb me dus zeker al vermaakt
in die eerste maand. Toen de vakken in oktober begonnen, merkte ik pas echt hoe anders de
wetenschappelijke cultuur is. Werkcolleges bestaan
niet, er is geen PowerPoint en er wordt een hoge
basiskennis verwacht van de studenten. In mijn geval
was dit best lastig, ik wist namelijk nog niet het fijne
van de Italiaanse literatuur, laat staan in welk jaartal
en in welke stad schrijvers geboren waren.
Laat je daar echter niet door afschrikken, want
docenten en medestudenten zijn altijd bereid om je te
helpen. Er ontstaan studieclubjes en vaak verenigen de
Erasmus studenten zich in de afwezige voorkennis.
Bovendien zijn tentamens zo georganiseerd dat er na
de kerstvakantie geen colleges meer zijn, maar je
anderhalve maand hebt waarin de tentamens
plaatsvinden en je dus volledig kan storten op het leren. Ik merkte persoonlijk vooral hoe leuk ik Rome,
Italië en de Italiaanse cultuur vind. De mensen zijn ontzettend gastvrij en staan soms met een mond vol
tanden als je jezelf verstaanbaar kan maken. Ik word ook nog aangesproken of ik een hop-on, hop-off
bus kan nemen, maar eigenlijk bevestigd deze vraag steeds meer mijn liefde voor de stad: er is zoveel te
zien. Rome is echt groot, het duurt even eer ik in het centrum ben, laat staan aan de andere kant van de
stad. Op iedere hoek is echter wel wat te zien, van romeinse resten, een schilderachtig kerkje tot
fascistische gebouwen met nog altijd beladen betekenissen.
Deze gelaagdheid van de geschiedenis, gecombineerd met een overvloed aan spritz, lokale
restaurantjes en een bruisende sfeer heeft me nog meer verliefd doen worden op deze mooie stad!

