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LOKEREN - Net als zovelen staat Hedwig Gerits in het onderwijs, maar zij doceert als enige in België de Hongaarse taal. Op zondag
25 februari zet ze in Leuven Hongarije in de spotlights met HungaroMania.
Vanwaar je passie voor Hongarije?
“Ik heb de liefde voor Centraal-Europa van mijn ouders geërfd. Zij namen ons vroeger steeds mee op vakantie naar Polen, Slovakije,
Kroatië, Slovenië en Hongarije. Op mijn 18de wist ik helemaal niet wat ik wilde studeren en ben ik een jaar op uitwisseling geweest
met AFS naar Hongarije. Daar is de vlam overgeslagen. Terug in België studeerde ik Slavistiek, omdat je hier geen Hongaars kan
studeren. Na mijn studies ben ik nog een jaar naar Polen gegaan en een jaar naar Hongarije, waar ik ook staatsexamen gedaan heb.
Maar na mijn studies bleek het niet evident om werk te vinden en ben ik bij Telenet aan de slag gegaan.”
Maar vandaag sta je wel in het onderwijs?
“In 2011 ben ik naar de opening gegaan van het Centrum voor Russische Studies in Leuven en daar werd ik gepolst of ik geen zin
had om Hongaars te geven in het Centrum voor Levende Talen in Leuven in het avondonderwijs. Ik ben mijn Hongaars altijd blijven
onderhouden en dacht 'waarom niet?'. Ik heb de lerarenopleiding gevolgd en ondertussen geef ik ook les in Aalst, in het CVO Pro.”
Als je Hongaars gedrukt ziet staan, ziet het er onleesbaar uit.
“Dat klopt. Maar er zit wel logica in de grammatica. Als je die snapt, ben je vertrokken. Het vraagt wat tijd, maar het is zeker doenbaar
om Hongaars te studeren. De leeftijd van mijn cursisten varieert van 20 tot 70 jaar. Zij zijn erg geïnteresseerd in het land of hebben er
een buitenverblijf en willen meer contact met de lokale bevolking. Dat is erg fijn als leerkracht, want mijn studenten zijn als sponsen. Ze
absorberen werkelijk alles wat ik hen vertel.”
Met HungaroMania wil je Hongarije in de spotlights zetten?
“In 2015 ben ik in Nederland naar een gelijkaardig evenement gegaan. Met een oud-student heb ik in 2016 de eerste editie op poten
gezet. We hoopten op 100 deelnemers, maar zijn toen afgeklokt op 330. En nu willen we even goed doen. We hebben een uitgebreid
programma met verschillende interessante lezingen over de Hongaarse cultuur, geven een introductie in de taal, er zijn diverse
optredens van bands, workshops, een markt met typisch Hongaarse producten en in je toegangsticket is een avondmaal inbegrepen.”
Premier Orbán geeft het land geen goede reputatie in het buitenland. Kwetst je dat?
“Hongaren zijn fiere, chauvinistische mensen. Je kan hen de Fransen van Centraal-Europa noemen. Ze willen geen Sovjet-toestanden
meer. Onder Orbán hebben ze het veel beter dan vroeger. De muur die hij bouwt om vluchtelingen buiten te houden, lost de problemen
niet op. Gelukkig zijn er ondertussen al vluchtelingenkampen gekomen voor die mensen.”
Tickets voor HungaroMania kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Meer informatie: www.hungaromania.eu
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