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De Alliance Française Rotterdam biedt  al 125 jaar 
Cursussen Frans en Franse cultuur in de Maasstad.

Al 125 jaar voor jong en oud in Rotterdam. Voor jong en oud?

Ja gedurende vele jaren was er een Franse kleuter en lagere school gevestigd aan 
de Westersingel 22. Dit pand werd in 1959 gekocht door de stichting Frans Centrum 
Rotterdam met de bedoeling organisaties die de Franse taal en cultuur bevorderden een 
onderkomen te bieden evenals de Franse school.

Kinderen van Franse ouders en van expats die in Rotterdam waren neergestreken, 
konden daar de hele lagere school volgen. Het diploma gaf toegang tot het Frans Lyceum 
in Den Haag. 

Hoe bijzonder deze Franse lagere school was in Rotterdam vertelt Parisa Koops, een oud 
leerling: 

“         Van 1970 tot 1975 ging ik naar de Franse school 
aan de Westersingel, eerst in de kleuterklas en 

daarna de lagere school. 
De kleuterklas zat als ik het me goed herinner 
beneden, de overige klassen zaten allemaal bij 
elkaar in één groot lokaal boven. 

Per jaargang waren er maar een paar leerlingen. 
Daarom werden we allemaal verzameld en 
hadden we een enkele juf die het geheel overzag, 
een Française. Zij was dus de hele lagere school 
mijn leerkracht.
Vanaf het moment dat je het gebouw binnenging, 
was je in Frankrijk: er was een Franse conciërge, 
de pauze heette la recréation. 

Er werd geen woord Nederlands gesproken. Niet 
dat het niet mocht, het was gewoon niet aan de 
orde. Lezen leerden we met boekjes waarin de 
hoofdpersonen Daniel et Valérie heetten. 

125 Jaar ! En we kregen les over de Franse geschiedenis, ik herinner me de namen Clovis en 
Richelieu. Toen president Pompidou overleed, hadden we een dag vrij. Ik vond het 
best leuk dat we een langere zomervakantie hadden dan Nederlandse kinderen - ook 
de vakanties volgden de Franse kalender. Onze dagen waren wel lang: iedere dag 
(behalve woensdag) tot 16.00, en vanaf de eerste klas van de lagere school huiswerk. 

Naast mijn Israëlische en Italiaanse vriendinnetjes 
herinner ik me onder andere Griekse, Russische, 
Marokkaanse kinderen van wie de ouders voor hun 
werk in Nederland zaten. Dat betekende ook dat 
voor de meesten Frans niet de moedertaal was. 

Daarin was ik niet de enige. Het betekende ook dat 
er nogal wat wisselingen waren als hun vaders (het 
waren meestal de vaders) overgeplaatst werden. 
Ik kijk met veel plezier terug op die jaren, die me 
naast levenslange vriendschappen ook geheel 
spelenderwijs de beheersing van de Franse taal 
hebben meegegeven. 

In 1995 is de Alliance Française verhuisd naar de 
Westersingel 14, weliswaar zonder lagere school, 
maar tot op de dag van vandaag met kindercursussen 
op de woensdagmiddag.

Zelfs zijn er voorleesochtenden voor de kleintjes op 
zaterdagen in Kinderboekhandel   “De kleine Kapitein”.

La Puce à l’oreille
Ontdek de voorleesochtenden en kom luisteren naar verschillende boeken die in het Frans worden 
voorgelezen. Deze activiteit wordt u aangeboden in kinderboekenhandel-café De Kleine Kapitein 
van 10.15 tot 11.00 uur.

Er zijn ook verschillende Franse kinderboeken beschikbaar, welke u 
met uw kinderen kunt lezen en met hen zo het plezier van boeken 
lezen kunt delen. Een activiteit voor jonge Franstalige kinderen, en 

voor jonge Nederlandstalige kinderen ter kennismaking met de 
Franse taal. 

Steun de bibliotheek van de Alliance Française Rotterdam! 
Deelname kost €2 per gezin. Uw bijdrage wordt gebruikt 

voor het vernieuwen van de jeugdboeken collectie.

Plaats : café de De Kleine Kapitein, 
Botersloot 173, 3011 HE Rotterdam

Westersingel 22

”
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januari-maart 2018
KINDEREN: Franse voorleesochtend «La Puce à l’Oreille»
van januari t/m juni : iedere tweede zaterdag van de maand I  De Kleine Kapitein     1.

EXPOSITIE: «Tous migrants» Cartoonning for peace
Cartoons voor de vrede
van 5 t/m 23 februari  I  AFR

     2.

     7.

VERNISSAGE DUBBEL EXPOSITIE: 
Expositie 1: Geschiedenis van de AFR aan de Westersingel 
Expositie 2: Le Tour de France en Bateau
van 19 maart tot 14 april I  AFR
Vernissage : Vr. 16 maart

     6.

WEEK van de FRANCOPHONIE:
Expositie “Generatie Erasmus” - 12 t/m 24 maart
Lezing: prof.dr. Jan Van Herwaarden - Di. 20 maart 
Hoge School Rotterdam Museumplein

CINEMA: Berlinale Higlights in Rotterdam, met de Franse film «Maman colonelle»
Samenwerking van vier Europese Culturele organisaties 
Di. 20 fevruari : Tsjechië (18.45 uur) en Duitsland (21.00 uur)
Di. 27 februari : Roemenië (19.00 uur) en Frankrijk (21.00 uur)
LantarenVenster

     5.

WIJN WORKSHOP: Les Ateliers d’initiation à l’oenologie de l’AFR
 «la Bourgogne»
Vr. 23 februari  I  AFR

     3. NETWERBORREL: Le Pot de l’AFR «La gastronomie normande»
Vr. 16 februari  I  AFR

     4.

   
Le

 Po
t de l’AFR

april-juli 2018

Nadere informatie over de activiteiten, het reserveren en de kosten zie: 
www.alliancerotterdam.nl
U kunt ons ook volgen op facebook en u inschrijven voor de nieuwsbrief en Facebook.  

Ontdek alle voordelen en profiteer ook van de digitale bibliotheek Culturethèque
met gratis toegang voor alle leden van de AFR. 

BIBLIOTHEEKCOLLEGE: «Napoleon in Rotterdam », 
door historicus Dik Vuik
Vr. 20 april I  Bibliotheektheater

   9.

FÊTE DE LA MUSIQUE: Optredens van verschillende musici
Vr. 22 juni   I  AFR   13.

FESTIVAL POETRY INTERNATIONAL: Voordracht van 
gedichten van Joë Bousquet gezongen door Yvette Yché
Vr. 1 juni  I  Goethe Institut 

   12.

LEZING: Dr. H.Trapman geeft een presentatie over het leven van prof. Dr. A.G. van 
Hamel, (1842-1907), oprichter van de eerste comités van de Alliance Française in 
Nederland -  Vr. 6 april   I  AFR

     8.

THEATERVOORSTELLING: «Napoleon: In de schaduw van 
de revolutie», door Bart van Loo
Wo. 25 april I  Bibliotheektheater

   10.

WIJNREIS: naar de Bourgogne, Frankrijk
Vinoloog Henk Hoogewegen organiseert een vierdaagse reis 
naar de Bourgogne met bezoek aan verschillende wijnhuizen
Vervoer op eigen gelegenheid verblijf van 30 mei t/m 2 juni

   11.

NETWERKBORREL: Le Pot de l’AFR «La gastronomie de la Bourgogne»
Vr. 29 juni   I  AFR    

Le
 Po

t de l’AFR   14.

KINDEREN: Het drie-uurtje van «La Puce à l’oreille» 
juni-juli : de datum wordt nader bekend gemaakt  I  AFR   15.

Agenda januari-juli 2018
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Anna Francina Margaretha van Wijngaarden-
Boot (1869-1924), dochter van C.H.B.Boot
en A.F.M. St Ange de Chasselat was één van
de vele vrouwen die zich heeft ingezet voor
de Alliance Française Rotterdam.

Via haar moeder, de in Parijs geboren Anna St
Ange Chasselat, dochter van de kunstschilder
Henry Jean Saint Ange Chasselat, kwam zij in
contact met de Franse taal en cultuur.

Anna Boot trouwde op 15 september 1892
met P.J. van Wijngaarden, kandidaat notaris te
Rotterdam.

Samen met haar echtgenoot reisde zij veel,
bezocht musea, ging naar Franse toneelstukken
en schreef hierover in het Frans naar haar
familie. Vanwege haar kennis van de Franse
taal en cultuur werd zij in 1921 gevraagd 
presidente te worden van de Alliance Française
Rotterdam.

Haar voorzitterschap duurde slechts 3 jaar doordat zij op 4 juni 1924 op veel te jonge
leeftijd stierf. Zeer lovend werd er over haar geschreven in het jubileumboek uit 1930 van
de “Comités de l’Alliance Française en Hollande” :

Over Anna Francina Margaretha
Expositie: Ontdek de geschiedenis van de AFR aan de Westersingel 14.
van 19 maart tot 14 april 2018
Vernissage : Vrijdag 16 maart 2018

“         Jamais la France n’a eu en Hollande amie plus dévouée, plus intelligente, 
plus érudite que Madame Anna van Wijngaarden-Boot. La mort nous l’a 

prise trop prématurément. Elle aimait la France, y était attachée par des 
liens d’une sympathie spontanée et vibrante et par sa descendance d’un 
artiste, qui dans le monde des peintres a gardé une place estimée. Elle l’avait 
parcourue dans toute les directions et se plaisait à raconter ses souvenirs 
de voyage dans les humbles villages de France. Elle avait le besoin de faire 
admirer par d’autres ce qu’elle aimait, non pas en s’imposant de force, 
mais parce que elle était convaincue, parce que ça la tenait entièrement. 
Toute la culture française lui était familière et jamais un appel n’a manqué 
de trouver un echo dans ce coeur dévoué et ardent.”

Ook in Frankrijk werd het belang van haar activiteiten ten behoeve van de Franse
taal en cultuur onderkend. Zij werd benoemd tot Officier de l’Instruction publique in
1924, maar kon helaas het Croix de la Légion d’Honneur niet meer in ontvangst nemen.

Omdat het echtpaar van Wijngaarden-Boot kinderloos bleef, hadden ze besloten van hun
huis aan het Haringvliet een museum te maken voor hun kunstverzameling. Vervolgens
bracht van Wijngaarden in 1931 zijn hele vermogen onder in de Stichting Verzameling
van Wijngaarden-Boot. Tijdens de meidagen van 1940 werd het pand aan het Haringvliet
gebombardeerd, waardoor het doel van de Stichting was verdwenen.

Na een jarenlang slapend bestaan trad er pas in 1984 een nieuw bestuur aan van drie
personen waaronder de kleinzoon van de broer van Anna van Wijngaarden: Mr.C.H.B.Boot.
Er werden nieuwe doelen geformuleerd zoals
het steunen van de Franse taal en cultuur                   
en het muziekleven in Rotterdam.

Mede dankzij een aanzienlijke schenking
van deze stichting kon de Alliance Française
Rotterdam in 1985 het fraaie historische pand
aan de Westersingel 14 aankopen.

Door deze aankoop werd de Alliance Française
Rotterdam de enige Alliance Française in
Nederland met een eigen pand, waar nog steeds
alle cursussen en activiteiten plaatsvinden.

Ook de renovatie van het pand door
bureau OMA en Atelier van Lieshout werd
ondersteund door een gift van de stichting
VvWB evenals de aankoop van het kunstwerk
door Daniel Buren.

Het simpele streepmotief is geïnspireerd op de
glas in lood vensters van het historische pand.
De aandacht van het publiek wordt getrokken
door dit kunstwerk, waardoor de gevel geheel
anders overkomt.

Met dit project van Daniel Buren heeft de
Alliance Française op harmonieuze wijze de
Nederlandse en de Franse cultuur weten te
verbinden.
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Westersingel 14, 3014 GN, Rotterdam
Alliance Française Rotterdam

www.alliancerotterdam.nl

Lidmaatschap
Als cursist bent u automatisch lid van de Alliance Française Rotterdam gedurende het 
lopende schooljaar en profiteert u van o.a. de volgende voordelen:

Toegang tot de bibliotheek en boeken lenen gedurende 4 weken
Korting op of gratis toegang tot activiteiten van de AFR en onze partners
Korting op kaarten van @LantarenVenster en @Cinerama
Thee of koffie met gratis madeleine bij FG Bistro

Geen cursist, maar wel lid worden? Dat kan! Voor € 40,- bent u al een jaar lid.

Bibliotheek
Met meer dan 3.000 Franstalige werken heeft de bibliotheek van de Alliance Française 
Rotterdam dé grootste collectie Franse boeken in de regio.

De bibliotheek biedt een ruime keuze aan romans, klassieke 
literatuur, dichtbundels, theaterstukken, kinderboeken, 
stripverhalen en tevens een speciale afdeling «Français 
facile» voor beginners. Ter plekke is een brede collectie 
kunstboeken in te zien. 
De catalogus van de collectie is te vinden op onze website, 
neem gerust een kijkje!

Alliance Française Rotterdam dé nummer 1 in cursussen Frans 
voor beginners, gevorderden en bedrijven!

Gediplomeerde en enthousiaste Franse docenten
Officieel erkend taal- en examencentrum in hartje Rotterdam

Cursusaanbod gebaseerd op het Europees Referentie Kader voor talen
Cursussen geschikt voor een internationaal publiek 

Lesmethodes zijn communicatief en interactief
Cursussen, examens, een bibliotheek, culturele activiteiten en meer

mailto:bonjour%40alliancerotterdam.nl?subject=
https://www.alliancerotterdam.nl/bibliotheek/
https://www.facebook.com/AllianceFrancaiseRotterdam
https://www.linkedin.com/company/alliance-francaise.nl?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.alliancerotterdam.nl/
https://www.alliancerotterdam.nl/
https://www.instagram.com/alliancefrancaiserotterdam/
https://www.alliancerotterdam.nl/informatie/lidmaatschap/
https://www.alliancerotterdam.nl/informatie/lidmaatschap/
https://www.alliancerotterdam.nl/bibliotheek/

